
 
 

 

[    ] Piscinas Naturais (atração a céu aberto)  

 As jangadas partem da Praia da Vila de Porto de Galinhas rumo às piscinas naturais. 
Conta com infra-estrutura de bares e restaurantes. 

[    ] Pontal De Maracaípe (5 km do centro)  

 Encontro do Rio Maracaípe com o mar.  

 Você poderá chegar até lá alugando um carro ou através de buggy. 

[    ] Praia de Cupe (10 km do centro) 

 Possui uma extensa faixa de areia, conta com uma ótima infraestrutura de bares e 
restaurantes. 

[    ] Praia de Muro Alto (12 km do centro) 

 A praia é uma enorme piscina natural, possui barracas que vendem aperitivos e 
comidas. Você poderá chegar até lá de táxi, de carro ou contratar os serviços de um 
bugueiro. 

[    ] Praia de Serrambi (12 km do centro) 

 Tem piscinas naturais, não tem serviço de bares e restaurantes, somente alguns 
vendedores ambulantes. 

[    ] Praia da Enseadinha (12 km do centro) 

 Oferece excelentes condições de banho, conta apenas com vendedores ambulantes. 

[    ] Praia de Camboa (13 Km do centro) 

 Ideal para quem quer um ambiente mais reservado, sua orla tem muitas árvores. 
Possui pouca estrutura. 

[    ] Praia de Toquinho (18 km do centro) 

 Atrai mergulhadores e surfistas, devido suas ondas fortes, tem piscinas naturais 
quando a maré está baixa. 

[    ] Praia dos Carneiros (50 Km do centro) 

 Passeio de um dia inteiro, a praia possui bancos de areia, piscinas naturais, a Capela 
de São Benedito. Conta com infraestrutura, bares e restaurantes. Você consegue 
chegar através de carro ou catamarã. 

[    ] Passeios de Buggy/Carro/Excursão de Lancha 

 Passeios que podem ser realizados com agências de turismo local. 

[    ] Projeto Hippocampus 

 O projeto visa à conservação dos cavalos-marinhos. 

 Endereço: Rua da Esperança, S/N 

 Horário: diariamente das 09h - 12h50 e das 14h30 - 16h50* 

[    ] Museu das Tartarugas – Ecoassociados 

 ONG que cuida da preservação das tartarugas marinhas.  

 Endereço: Rua Caraúnas s/n, praça quatro. 

 Horários: todos os dias das 09h - 12h e das 14h - 17h* 

[    ] Ateliê do Carcará 

 O artista plástico Gilberto Carcará é o criador responsável pelas várias esculturas de 
galinhas espalhadas pela cidade. 

 Endereço: Rua Carcará, 08 km 7 da PE-009. 

*Horários sujeitos a alterações. 


