Bem Vindo !

EXCURSÕES

Reunimos neste panfleto as excursões que são mais
populares entre os nossos hóspedes.

S ÃO M IGUEL

DO G OSTOSO
RIO GRANDE DO NORTE - BRASIL

Se você quiser saber mais, por favor, pergunte no
recepcionista entre 08:00 e 17:00.

Bóia Cross
POUSADA CHANTILLY
Você vai viajar para Rio Punuá de ônibus e, em seguida,
flutuar no rio por 2 horas em uma bóia onde você irá
desfrutar de belas paisagens além do encontro do rio com o

preparou esta seleção de excursões para ajudá-lo
durante a sua estadia em São Miguel do Gostoso.

mar. Uma vez em Punaú, você desfrutará dos serviços do

Se você tiver alguma dúvida envie-nos um e-mail:

Punaú Praia Hotel (canoagem, quadriciclo, cabo aéreo nas

pousadachantilly@hotmail.com

dunas, almoço - pago separadamente). (6 horas).

Praia de
Tourinhos

pousadachantilly
+55 84 99424-3677

Praia do Arraial
do Marco

pousada_chantilly

Praia de
Galinhos

pousadachantilly
pousada-chantilly

Tao Paradise

Praia de
Maracajaú

pousada-chantilly
pchantilly

O Tão Paradise fica a 45 minutos de carro de São Miguel

Pousada Chantilly

do Gostoso. Aqui você terá a sua própria cabine em um rio
cristalino ao ser servido um almoço de 5 cursos.

POUSADA
CHANTILLY
P RAIA DA X ÊPA
S ÃO M IGUEL

DO

G OSTOSO

P OUSADA C HANTILLY
S ÃO M IGUEL D O G OSTOSO

Praia de Tourinhos

Praia de Galinhos

Praia de Maracajaú

Praia de Tourinhos localize-se a 6 km de São Miguel do

A Praia de Galinhos localiza-se a 85 km de Gostoso. Neste

A Praia de Maracajaú fica a 60km ao sul de São Miguel do

Gostoso e é considerada uma das mais belas praias da

trajeto de buggy ao longo da praia, você conhecerá a Praia

Gostoso. Nesta excursão você viajará de buggy, na maior

região. Nesta excursão você viajará de buggy ao longo da

de Tourinhos, a Praia do Varame, a Praia dos Morros, a

parte ao longo da praia, visitando Praia de Monte Alegre,

praia para visitar as formações rochosas que possuem

Praia do Arraial do Marco, a Praia de Enxú Queimado, a

Praia de São José, Lagoa do Sal, Praia de Cajueiro, Farol

2,500 anos de idade e ver ‘o suspiro da baleia’. Praia de

Praia de São Bento do Norte e a Praia de Caiçara do Norte.

do Calcanhar, Touros, Carnaubinhas, Praia de Perobas, Rio

Tourinhos tem um belo pôr do sol. Há um restaurante 'A

Chegará a Praia de Galinhos sobre as Dunas de Galos.

de Janeiro Do Fogo, Zumbi e Pititinga ao longo do caminho.

Tataruga' e algumas barracas onde você também poderá

Antes de regressar a São Miguel do Gostoso terá a

Na Praia do Maracajaú, para os que optam em fazer o

desfrutar de uma boa comida. (3 horas).

oportunidade de almoçar (pago separadamente) e visitar a

snorkel, poderá visitar os recifes a 7 km da praia e

cidade de Galinhos, onde a única forma de transporte é

mergulhar com os corais e peixes ou ainda visitar o Ma-noa

charrete e buggy. Na viagem de regresso, visita a Lagoa do

parque aquático. (4 horas).

Capim. Dependendo das marés parte de sua viagem
poderá ser por estrada. (6 - 8 horas).

Praia do Arraial do Marco
Praia do Marco localiza-se a 25 km de São Miguel do
Gostoso e é dito ser o primeiro lugar em que os
Portugueses desembaram no Brasil em 1501. Nesta turnê,
você viajará ao longo da praia de buggy e visitará a réplica
do monumento de pedra com a Cruz da Ordem de Cristo na
Praia do Marco e também conhecerá a Praia do Varame,
Praia dos Morros e Praia de Tourinhos. Antes de retornar a
São Miguel do Gostoso, você também terá a oportunidade
de visitar os 'Labirinteiras' da cidade de Reduto. (3 Horas).

Você também poderá fazer excursões mais curtas para:
Lagoa de Sal. (2.5 horas).
Farol de Calcanhar. (3 horas).
Você também poderá fazer excursões mais curtas para:
Praia de Enxú Queimado. (4 horas).

Praia de Pérobas para snorkelling. (4 horas).
Praia do Zumbi. (4 - 5 horas).

