


 Itaparica Bahia
Um verdadei ro  para í so 

tropical localizado no interior da 
Bahia ,  I tapar ica tem águas 
brandas e piscinas naturais 
formadas em grande parte das 
praias.

Você pode fazer por lá um 
passeio de barco passando por 
manguezal no Rio Jaguaripe, 
praias desertas e fontes de água 
doce.

O município conta com 
hotéis temáticos onde os recém 
casados encontram o conforto 
que procuram. Ideal para uma lua 
de mel tranquila.



Canoa
Quebrada Ceará

Localizada no litoral leste do 
Ceará, é uma cidade que respira 
cultura, sendo moradia de artistas 
de toda parte do mundo.

A  c i d a d e  c o n t a  c o m 
restaurantes dos mais variados 
t ipos .  É fáci l  achar comida 
regional  cearense ,  i ta l iana , 
francesa e até árabe.

A noite de Canoa Quebrada 
acontece na Broadway, a principal 
rua da cidade com os melhores 
restaurantes, bares e locais com 
música ao vivo.



Porto de
Galinhas PE

Localizado no Litoral Sul de 
Pernambuco, é um dos principais 
pontos turísticos da América do 
Sul devido as suas incontáveis 
belezas naturais. 

A cidade é rodeada por 
piscinas naturais de águas mornas 
e transparentes com uma vasta 
vida marinha.

Além disso, suas praias são 
frequentadas por surfistas de toda 
a região devido as fortes ondas.

Um lugar perfeito para casais 
que curtem um clima praiano.



Lençóis
maranhenses MA

C o n s i d e r a d o  u m  d o s 
ambientes naturais mais bonitos 
d o  m u n d o ,  o s  L e n ç ó i s 
Maranhenses contam com uma 
rara formação geológica que faz 
com que pequenas lagoas sejam 
formadas entre as suas dunas.

Essa condição torna a região 
uma verdadeira obra de arte ao ar 
livre.

Para aproveitar melhor esse 
paraíso, alugue uma lancha e 
desça o rio Caburé no encontro do 
rio com o mar. Você vai conferir 
paisagens belíssimas.



Gramado RS
A c idade conta  com a 

melhor estrutura turística do Rio 
Grande do Sul e é um dos 
principais destinos turísticos do 
Brasil.

As ruas tem um charme 
especial com sua arquitetura 
inspirada em antigos prédios 
europeus e seus conhecidos 
jardins floridos.

Os principais festivais da 
cidade são: O Natal Luz e o Festival 
de Cinema de Gramado (um dos 
principais festivais de cinema da 
América Latina).



Jericoacoara CE
É um Parque Nacional 

localizado a 300 km a oeste de 
Fortaleza. É uma das cidades 
preferidas dos praticantes de 
kitesurf e windsurf no país, devido 
a orientação geográfica e seu 
vento forte.

Considerada a praia mais 
bonita do Brasil por muitos, Jerí é 
frequentemente visitada por 
pessoas de todo o mundo.

Mas tome cuidado! Se você 
for a Jericoacoara, corre o risco de 
não querer voltar para casa!



Fernando
de Noronha PE

A cidade é um arquipélago 
de origem vulcânica que fica no 
litoral de Pernambuco.

Lá você encontra os melhores 
pontos de mergulho do Brasil, 
com uma vasta vida marinha e 
visibilidade de até 50 metros.

Fora as belezas naturais, 
Fernando de Noronha conta com 
uma rica gastronomia. Um clima 
especialmente praiano que 
servem receitas com frutos do 
mar e ingrediente presente na 
região.
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