
 PRAIA DO FRANCÊS

O seu nome é originado do período
colonial, quando os franceses invadiam o
local para contrabandear o pau-brasil.

As águas variam do azul ao verde-
escuro e a areia é clara e fofa, sendo
considerada uma praia para todos
gostos, pois quem gosta de mar calmo e
tranquilidade,pode desfrutar de um
passeio até as piscinas naturais
 formadas por barreiras de recifes, feito
por um dos vários barcos disponíveis no
local, recomendamos o Cristal Mar que
oferece ao visitante a oportunidade de
conhecer  espécies marinhas, mergulhar
nas águas cristalinas.O Francês
ainda oferece outras inúmeras formas de
lazer, a exemplo de um emocionante
passeio de Banana-Boat

Muito procurada pelos surfistas, por
possuir ondas fortes nos trechos de mar
aberto, periodicamente ali são realizados
torneios de categoria profissional.

PONTAL DA BARRA

Localizada no extremo sul da
cidade, nas proximidades do encontro da
Lagoa Mundaú, com as águas do
Atlântico, essa praia, há anos atrás, era
cercada por imensas dunas.Com o
crescimento da construção civil e o
descaso das autoridades, aos poucos
quase tudo sumiu e hoje pouco se pode
ver das dunas.

Bairro muito tranqüilo é reduto de
pescadores e artesãos que divulgam suas
obras no Núcleo Artesanal do Pontal da
Barra. A praia é selvagem e bastante
freqüentada principalmente nos finais de
semana. Suas ondas são boas para o surf,
sendo indicada também para a prática da
pesca.

Maceió

O Paraíso das
Águas

Aqui você irá encontrar as
mais belas praias de Maceió
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SETE COQUEIROS

Localizada na ponta norte da
enseada de Pajuçara, a praia
possui atrativos como o passeio
de jangadas até as piscinas
naturais que se formam na maré
baixa.Na calçada acontece
diariamente a Feira do Artesão
Alagoano.

PONTA VERDE

Considerada um dos cartões postais
de Maceió, há anos atrás era cheia de
imensos coqueiros e conhecida por todos
como Paia das Acanhadas - por que as
jovens tímidas, que queriam tomar banho
sem serem vistas se deslocavam para
lá.Ganhou seu atual nome graças ao Sítio
Ponta Verde, e ficou conhecida, na
década de 80, em todo o Brasil, por causa
de um coqueiro de aparência inusitada -
parecido com um pescoço de uma ema -
chamado "Gogó da Ema", que já não
existe mais. A praia é urbana e de mar
calmo, com alguns trechos largos
próprios para a prática do mergulho e
windsurf.Quando a maré está
baixa,formam-se piscinas naturais, de
águas mornas.

JATIÚCA

Jatiúca, que na língua indígena
significa carrapato, há alguns anos atrás
era apenas um sítio de coqueiros
considerado muito longe da cidade, onde
não havia ruas asfaltadas e por isso quase
ninguém morava lá. Hoje apresenta-se
como um gostoso bairro com muitos
edifícios, avenidas e lojas comerciais,
além de uma bonita praia.

Separada de Cruz das Almas pela
lagoa das Antas, possui arrecifes perto da
orla, e é propícia para a prática da pesca
de arrastão, arremesso e linha de vara.
Seu mar agitado é bom para o surf atrai
nos finais de semana, uma grande
quantidade de banhistas.

Para atender aos visitantes, existem
ao longo de sua orla inúmeros bares e
restaurantes, que funcionam o dia todo, e
muitos deles com música ao vivo durante
a noite.


