CORREIO BRAZILIENSE • Brasília, quarta-feira, 15 de junho de 2016 • Turismo • 9

Diversão à
beira-mar

Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

As férias de julho podem até acontecer durante o inverno, mas a estação do ano não espanta os turistas das praias brasileiras, que,
em sua maioria, continuam com o tempo
propício para um banho de mar. A professora
Cristiane Vargas, 33 anos, escolheu Arraial
D’Ajuda, na Bahia, para o descanso com as
filhas, Luana, 15, Sofia, 10, e o marido. “Vamos comemorar o aniversário da Luana, que
vai levar três amigas para o passeio. Todos
nós estamos muuito embolgados”, diz. A antiga vila de pescadores que fica em Porto Seguro oferece atrações ideais para quem viaja
com as crianças. O Eco Parque Aquático é
uma das atrações mais disputadas.
Arquivo/Beach Park

Cristiane vai
viajar com o
marido e as
filhas, Luana (E)
e Sofia (D), para
Arraial D’Ajuda.
“Estamos
empolgados”,
diz a professora
Wally Gobetz/Flick

Palm Beach

(Estados Unidos)
Julho é o mês ideal para conhecer
as atrações locais. Comece a aventura pela Worth Avenue, que reúne lojas sofisticadas. OTeatro Paramount,
antigo cinema, a Igreja de St. Edward’s e a Green’s Pharmacy, lanchonete
frequentada por John Kennedy, são
os queridinhos dos turistas que visitam Palm Beach.
» Onde ficar: Four Seasons Palm
Beach. Há atividades voltadas para
crianças, como observação de peixes
em uma piscina e matinês. Diárias a
partir de R$ 1.570. Mais informações:
www.fourseasons.com/br/welcome.

Fortaleza (CE)
Para quem vai com a
criançada, uma dica: o
Beach Park é um parque
aquático localizado a
17km da capital cearense,
na praia de Porto das Dunas. O complexo de lazer
conta com 18 atrações divididas entre radicais, moderadas e para toda a família. Experimente o Vaikuntudo, toboágua em
forma de tornado, e o insano, cuja saída se dá a 41
metros do chão.
» Onde ficar: O parque
tem um complexo hoteleiro. Pacotes de quatro e
sete noites custam entre
R$ 3.523 e R$ 7.468. Mais
informações: www.beachpark.com.br.

Visit Puerto Vallarta/Reprodução

Leo Caldas/Divulgação

Maragogi (AL)

Puerto Vallarta (México)
A cidade é cercada por rios e praias de água verde-esmeralda. Passeie
pelo calçadão, ao lado do centro histórico. Esculturas ao ar livre e o pôr do
sol disputam a atenção dos turistas, ao lado de cafés e clubes noturnos.
» Onde ficar: Villa del Palmar. O resort conta com recreação para as
crianças, quadras de esportes e até aulas de espanhol. O pacote para
sete noites custa R$ 17.303, para três pessoas. Mais informações:
www.villagroupresorts.com/resorts/villa-del-palmar-puerto-vallarta.

(*) Os valores dos pacotes — para dois adultos e uma criança de oito anos — foram pesquisados entre os dias 10 e 13/6.

Essa é uma das praias
alagoanas que mais se encaixam no perfil de famílias com crianças. A faixa
de areia é extensa, o mar
é calmo e o ambiente,
quase deserto. O costume
é passear de bugue por
praias próximas e mergulhar nas enormes piscinas naturais, hábitat de
peixes coloridos.
» Onde ficar: Salinas
do Maragogi. O resort tem
várias quadras de esportes, além de centro náutico e de mergulho. Pacotes
de sete noites saem por
R$ 9.800. Mais informações pelo site www.viajarcomcriancas.com.br.

