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São Miguel do Gostoso e Galinhos
 1º Dia - Origem / Natal
Embarque com destino a Natal. Recepção no aeroporto e traslado para o hotel escolhido.
Sugestão para a noite:
Restaurante Camarões. Este é considerado atualmente um dos melhores restaurantes de frutos do mar do nordeste brasileiro.
 2º Dia - Natal - São Miguel do Gostoso
Saída de Natal pela manhã, seguiremos por cerca de 1 hora pela estrada até a altura de Muriú onde iniciaremos o passeio
pelas praias do litoral. Passaremos por Barra de Maxaranguape, onde uma balsa artesanal fará a travessia desse rio. Após a
travessia, seguimos até o Cabo de São Roque e Ponta Gorda. No Cabo de São Roque, veremos a "Árvore do Amor" com sua
formação influenciada pela ação constante dos ventos. Diz a lenda que, os casais que passam por essa árvore, jamais se
separam. Teremos também o visual do Cabo de São Roque, um dos pontos mais oriental da costa brasileira, com maior
proximidade do Continente Africano. Subiremos as Dunas de Ponta Gorda, onde teremos um mirante natural, podendo admirar
uma enseada de beleza única, com uma praia selvagem repleta de imensos coqueirais. Descendo a duna de Ponta Gorda,
atravessaremos mais esse trecho de praia até o outro lado, onde será necessário subir uma íngreme duna para prosseguir com
o trajeto. Trafegando sobre as dunas, é possível reparar a vegetação presente, característica de restingas, com folhas mais
grossas e arbustos baixos. Muitos coqueiros também integram o visual impressionante desse ponto da nossa costa. Nesse
momento, devido a barreiras geográficas naturais, pegaremos um pequeno trecho de estradas de asfalto e terra. Pouco mais a
frente, voltaremos a entrar na praia, dessa vez em Caraúbas. Esta é um agradável e pacato vilarejo de pescadores, que no
período de férias, transforma-se numa cidadezinha bem agitada pelos veranistas. Seguiremos pela praia até entrarmos na
região de Maracajaú. Nesse trecho, as praias são bem mais planas e sem indícios de vegetação na área de pós praia, apenas
dunas extensas são encontradas. Passaremos por mais uma grande extensão de praias, dentre as quais podemos destacar,
Pititinga, Zumbi e Perobas, onde já se evidenciam as primeiras grandes falésias. Em Perobas, no meio de tantos coqueiros, um
especialmente deitado é um convite a uma fotografia "caribenha". Continuaremos subindo a costa, agora com direção a
Touros. Touros é uma pequena cidade muito bonita e charmosa, repleta de atrativos culturais e históricos, como os canhões
deixados pela Coroa Portuguesa e que nunca dispararam um só tiro. A Igreja e o Museu de Arte Sacra são mais alguns atrativos
de relevante interesse. Chegaremos ao Farol de Touros, extremamente importante para a Navegação, pois indica a "Esquina
do Continente Americano". Teremos uma visão da Ponta do Calcanhar (onde o continente literalmente faz a curva, deixando de
ser voltado para leste e passando a ser voltado para norte). "Marque no mapa e diga, eu estive exatamente aqui!!", não tem
erro. Conheceremos o Marco Zero da BR-101, também em Touros. Ali começa essa importante rodovia federal, que só tem seu
final em Torres, no Rio Grande do Sul. Seguiremos pelas praias de Cajueiro e Lagoa do Sal, onde poderemos verificar a
importante presença de colónias de pescadores com dezenas de jangadas no mar e muitas cabanas na areia. Em Lagoa do
Sal, após sairmos da praia, poderemos admirar uma duna muito alta e muito bonita ao lado esquerdo e, depois da duna, uma
Lagoa bem extensa, que deu nome a praia. Seguiremos pela estrada por mais alguns metros até entrarmos novamente na
praia, seguindo pela Enseada dos Amores e São José, até a Ponta do Santo Cristo. Essa região da Ponta do Santo Cristo é
considerada, atualmente, um dos melhores pontos para a prática de esportes náuticos com vento (Wind Surf, Kite Surf).
Praticantes do mundo inteiro, procuram nessa enseada, as condições ideais de vento e águas calmas, para a melhoria das
técnicas. É muito comum dividir um espaço na areia com pessoas das mais variadas nacionalidades. Enfim, chegamos a São
Miguel do Gostoso. Sugerimos que almocem no Restaurante da Pousada dos Ponteiros. Pratos de frutos do mar podem ser
degustados. Acomodação em São Miguel do Gostoso. <b>Dicas:</b> banho de mar e aguardar pelo pôr-do-sol. Nessa hora, o
cenário formado pelas cores do céu trazem uma sensação de estupefação e contentamento, pois sabemos que estamos num
lugar especial. A noite, sugerimos que conheçam o Madame Xita. A decoração é simples, rústica e muito charmosa.
 3º Dia - São Miguel do Gostoso
Dia livre para atividades independentes.
Sugestões:
Restaurante Urca do Tubarão - De propriedade de um professor universitário aposentado, pode-se degustar excelentes pratos
ouvindo histórias das mais diversas. Esse restaurante também é um museu de relíquias onde estão expostas mobílias antigas e
muitos LPs clássicos de música brasileira. É também uma fábrica artesanal de cachaça. Mais uma vez, apreciar o pôr-do-sol
nas praias de São Miguel é, incontestavelmente, uma programação imperdível para finalizar mais um dia especial e recarregar
as energias. A noite, uma boa opção é experimentar os pratos mexicanos servidos em frente a praia, no restaurante Jardim do
Seridó.
 4º Dia - São Miguel do Gostoso
Dia livre para atividades independentes.
 5º Dia - São Miguel do Gostoso - Galinhos em buggy
Sairemos de São Miguel em buggy, no horário indicado pelo condutor da viagem, pois é necessário respeitar os horários da
maré para que tenhamos uma maior aproveitamento do percurso, sem comprometer a segurança do passeio. Seguiremos
pela Praia da Xepa com direção a Tourinhos. Será possível testemunhar a mudança drástica que já começa a ocorrer no tipo
de praia. O trecho percorrido até chegarmos a Tourinhos é uma Praia rochosa, sem areia, com uma vegetação seca e rasteira,
repleta de cactos. Um pouco mais a frente, será possível uma vista fantástica no que se convencionou chamar de Mirante
Natural de Tourinhos. Aproveite para tirar muitas fotografias. Mas cuidado, não perca muito tempo e ouça as instruções do
condutor do veículo, uma parada mais demorada pode comprometer a visita em demais pontos. Seguindo pela Praia de
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Tourinhos, veremos o "Suspiro da Baleia". Trata-se de uma rocha a beira-mar que, quando atingida pelas ondas, lança
através de uma fenda um jato de água para cima, lembrando o burrifo de uma baleia. Continuando o trajeto, teremos mais uma
extensão de litoral até chegarmos à Praia do Marco. Nessa praia, os colonizadores portugueses colocaram uma pedra com o
símbolo da Coroa Portuguesa, deixando claro a todos os que pudessem tentar invadir o Brasil, que este novo continente já
tinha dono. Chama-se esse monumento de "Marco do Descobrimento". Retomando o percurso, seguiremos dessa vez até a
Ponta dos Três Irmãos. Com a maré ideal, será possível passar pela praia e ver de baixo, as formações rochosas que cercam
essa rica faixa de areia. Se a maré não permitir, passar por cima é igualmente impressionante, pois teremos um belo mirante
que nos dá a real dimensão da imensidão dessa praia bem rochosa. Um pouco mais a frente estará Caiçara do Norte. Esta praia
é hoje em dia, uma das mais importantes colonias de pescadores do Estado do Rio Grande do Norte. Uma centena de
jangadas e barcos pesqueiros ficam parados em frente a praia, aguardando o horário ideal da pesca. Seguiremos pela praia até
entrarmos nas Dunas de Galos. Não é nenhum exagero comparar as Dunas de Galos a uma pequena amostra dos Lençóis
Maranhenses. Nos meses chuvosos, até lagoas se formam por entre os paredões arenosos. Passaremos pelas Dunas do
Capim, tendo uma vista do braço de mar que se estende restinga adentro. O visual da Ilha das Cabras, no meio do braço de
mar, também é muito bonito. Chegada e acomodação em Galinhos. Para almoçar, sugerimos que degustem bons pratos na
Pousada Chalé Oásis. Com frutos do mar sempre frescos e bem preparados, toda opção do cardápio é bem-vinda. Por ser de
propriedade de uma Portuguesa, a culinária de sua terra natal também é muito bem representada no cardápio. Boas opções
não faltarão. Dica para a noite: beber um drink degustando bons petiscos na Pousada Bresil Aventure - frente mar: cuidado
apenas para não se molhar com o batimento das ondas na praia.
 6º Dia - Galinhos - Passeio de Barco as Salinas e Duna do Capim em Galinhos
Após o café da manhã saída o passeio de barco às Dunas do Capim. Saindo do pier de Galos, esse passeio percorre o lado
interno da península, conhecido como braço de mar. Navegando por essas águas calmas e abrigadas, o desembarque é feito
num ponto de duna conhecido como Duna do Capim, por apresentar uma fina vegetação sobre a areia. Após uma caminhada
pela duna, nesse momento vamos poder observar do alto da duna as garças branca e azul, os caranguejos que correm na
lama e que mostram o quanto esta região é preservada. Logo teremos o nosso almoço composto por Ostras fresquinhas
colhidas na hora com sal e azeite de oliva são servidas numa bandeja na sua primeira parada gastronômica, que pode ser no
manguezal ou à margem de uma duna, o nosso barqueiro preparará o almoço num fogão que ele traz no seu barco. Antes,
porém, ele prepara um ceviche que pode ser com marlim, cavala ou badejo.
Dica: Jantar - Restaurante da Pousada Chalé Oásis, em meio a decoração especial feita com muitas cores e luz, é também uma
opção interessante, com o charme e requinte que esse espaço oferece.
 7º Dia – Galinhos
Manhã livre para atividades independentes.
 8º Dia - Galinhos - Natal / Origem
Em horário a combinar, sairemos de Galinhos para o Aeroporto de Natal para embarque com destino a cidade de origem.
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS)
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do
guia/receptivo local."
INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Natal (1 noite), São Miguel do Gostoso (3 noites) e Galinhos (3 noites). Transfer
aeroporto de Natal-Hotel, trajeto pelas praias de Natal e São Miguel do Gostoso em veículo 4x4, trajeto São Miguel do Gostoso a
Galinhos em buggy, transfer em veículo convencional com ar condicionado, de Galinhos a Natal. Passeio de Barco em Galinhos
com almoço incluso. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

