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Calmaria, beleza e natureza. Um ver-
dadeiro “oásis”. Essaspalavrasdefinema
Vila de SantoAndré, que ficanaCostado
Descobrimento, no Sul da Bahia. Locali-
zado a 30 quilômetros ao norte de Porto
Seguro, o vilarejo, que pertence a Santa
Cruz Cabrália, é um paraíso natural ain-
da pouco explorado. Com aproximada-
mente 1 mil habitantes, o local tem se
tornado uma rota turística atrativa para
brasileiros, em especial mineiros e pau-
listas, e para estrangeiros, principalmen-
tedepoisqueaSeleçãoAlemãde futebol
escolheu a vila para se concentrar, antes
da Copa doMundode 2014.

Diferentemente de outros “points”
baianos famosospelabadalaçãoepelo la-
zer, SantoAndréofereceatrativosúnicos,
ideais para o turismo de experiência, ou
seja, para quem busca viver o lugar e o
queeleoferece, e respeitandoomeioam-
biente. Por exemplo: o visitantepode fa-
zer um passeio pela Costa do Descobri-
mentocomuma lancha luxuosa.Aoem-
barcar, ele escolheomenuquedeseja sa-
borear e o cardápio épreparado emalto-
mar, por umchef a bordo.

Quemquiser tambémpode fazerum
trajeto de escuna pela Ilha dos Doces e
aproveitar para degustar os sabores da
região e tomar banho de lama noman-
gue. Na vila, há vários roteiros de escu-
nas, tanto peloOceanoAtlântico quanto
pelo Rio Joãode Tiba, já que SantoAndré
é cercada por ambos.

Outropercursoqueofereceumaexpe-
riênciaespecialéapescaoceânica,queleva
ovisitanteparapescaremalto-marcomto-
dooequipamentonecessário, edepois ele
saboreiasuapesca.“Emgeral,aspessoasco-
memopeixeemcasaenãovivemaexpe-
riênciadapesca.Aqui,proporcionamoses-
sasensação”,explicaGeovsonMagno,dire-
tordaCoconut,empresadeturismorecep-
tivoqueficaemSantoAndré.

Ele comenta que a pesca é realizada a
cerca de 32milhas náuticas da vila, onde
fica a Royal Charlotte Bank, plataforma
continental que atrai cardumes de gran-
de porte. Por isso o lugar é considerado

umdosmelhores domundo para a pes-
cadopeixemarlin-azul, que chegaame-
dir atéquatrometros. “Pescadoresdevá-
rios locais vêmaSantoAndré apenaspa-
rapescaromarlin-azul. E várioshabitan-
tes da vila são pescadores”, diz Geovson.

PONTO FORTE PegandoumbarcoemVi-
la SantoAndré é possível chegar até a re-

gião de Araripe, formada por recifes de
corais. Nessa área, o turista podemergu-
lhar e encontrar vários animais mari-
nhos, como tartarugas, peixes e atémes-
mobaleias jubarte (estasúltimaspodem
ser encontradas de julho a outubro). Ou-
tros esportes como surfe, vela, caiaque,
snorkeling, kitesurfe e stand-up paddle
podemser praticados lá.

A gastronomia, recheadade tempero
baiano e frutos do mar, é outro ponto
forte deste paraíso. Alguns dos desta-
ques da região são os restaurantes Ma-
ria Nilza, na Praia do Guaiú, famoso pe-
los pratos com polvo; o Ponta de Santo
André, El Floridita, Vila Araticum,Victor
Hugo, Santannas, Gaivota, Paralelo 16 e
o Caju, que fica no hotel onde a Seleção
Alemã ficou hospedada. Além disso,
tempequenos pontos de encontro para
um bate-papo, enquanto se come boli-
nho de lagosta, acarajé, açaí e sorvetes.
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Hotéis/
pousadas

Acomodações
PS - PENSÃO SIMPLES / MP - MEIA PENSÃO / PC - PENSÃO COMPLETA MIN MÁX CARTÃO

Reservas
InternetLazer

CABO FRIO/RJ Praia do Forte Aptos. com ar, TV, frigobar, ventilador teto, água própria tratada Estacionamento rotativo. 200 metros Praia do Forte (22) 2643-0355preços especiais p/ feriados www.praiadofortehotel.com.br-

NOVO OÁSIS DOS MINEIROS

COMO CHEGAR

Para conhecer a região, quem
desembarca em Porto Seguro deve
seguir a BR-367 até Santa Cruz de
Cabrália. De lá, o visitante pega
uma balsa e segue para Santo
André (o trajeto dura
aproximadamente 10 minutos).

»Além de Santo André, há outros
destinos próximos, como a Vila Santo
Antônio, a Praia de Guaiú e a cidade
de Belmonte. Barcos conectam esses
lugares, proporcionando ao turista
uma experiência inesquecível, tanto
pelas paisagens quanto pelo
artesanato indígena e ribeirinho
(um dos destaques é o trabalho de
cerâmica da artesã Dona Dagmar,
responsável pela maior panela
de barro do mundo).

QUEM QUISER TAMBÉM PODE
FAZER UM TRAJETO DE ESCUNA
PELA ILHA DOS DOCES E

APROVEITAR PARA DEGUSTAR OS
SABORES DA REGIÃO E TOMAR
BANHO DE LAMA NOMANGUE

CLIO LUCONI/DIVULGAÇÃO

Aproveite para visitar a
região de Araripe, onde
se pode mergulhar e ver
animais marinhos


