
Fazenda São
Geraldo (SP)
■ Fica em Sertãozinho

(333 km de SP).
Tem como atração
principal os tanques
de pesca, mas
também possui
parque infantil e
restaurante

■ Rod. Armando Salles
de Oliveira, km 343,
tel. (16) 3041-0018

■ Aberta aos sábados,
domingos e feriados,
das 9h às 18h

■ A entrada é gratuita.
Apenas a pesca
esportiva é paga
e custa entre
R$ 10 e R$ 12

Confira opções de praias artificiais

Praia da Ponta
Negra (AM)
■ Fica na zona oeste da

capital do Amazonas,
Manaus. Banhada
pelo rio Negro, é um
dos cartões-postais da
cidade e é ótima para
passeios sossegados

■ Está por toda a
extensão da av.
Coronel Teixeira

Pacote turístico
para Manaus
■ saída: 2/4

■ inclui: passagem
aérea ida e volta
e hospedagem
de sete noites em
quarto duplo com
café da manhã

■ preço: R$ 933
por pessoa

■ quem leva:
Decolar.com -
www.decolar.
com

Praia do Cerrado (GO)
■ Na região de Caldas Novas

(Goiás), dentro do Hot Park. Tem
área para crianças e esportes
aquáticos, além de diferentes
espaços para descanso e
caminhadas

■ Rua Particular, Complexo Turístico
Rio Quente Resorts, s/nº,
Esplanada do Rio Quente, Caldas
Novas, tels. (11) 3512-4830 e
(64) 3453-3091

■ Funciona todos os dias, menos às
quintas-feiras, das 9h30 às 17h

■ Os ingressos custam entre R$ 100
e R$ 150 e podem ser comprados
no site www.hotpark.com

Pacote para
Caldas Novas
■ saída: 22/3

■ inclui: passagem
aérea ida e volta
e hospedagem
de sete noites em
quarto duplo com
café da manhã

■ preço: R$ 697
por pessoa

■ quem leva:
Decolar.com -
www.decolar.com

Praia da
Figueira
(MS)
■ Localizada em

Bonito (MS),
tem pedalinho
para a família,
passeios de
barco e espaços
arborizados.
Durante o ano
todo, tem águas
tranquilas com
temperatura
controlada

■ Rod. Bonito-São
Geraldo, km 14,
tel. (67) 3255-
6300

■ Abre de terça a
domingo, das
9h às 18h (até
o Carnaval,
funcionará às
segundas-feiras
também)

■ Ingressos a R$
45 (criança até
11 anos) e R$ 65
(adulto). Crianças
de até 5 anos não
pagam entrada

Pacote turístico para Bonito
■ saída: até 30/6

■ inclui: passagem aérea ida e volta, hospedagem em
quarto duplo com café da manhã e transfer aeroporto/
hotel/aeroporto

■ preço: a partir de R$ 779 (3 noites)
e de R$ 899 (5 noites) por pessoa

■ quem leva: Peixe Urbano - www.peixeurbano.com.br

■ saída: 27/3

■ inclui: passagem aérea ida e volta
e hospedagem de cinco noites em
quarto duplo com café da manhã

■ preço: R$ 903 por pessoa

■ quem leva: Decolar.com - www.
decolar.com

Parque Ecológico e de
Lazer Gustavo Simioni (SP)
■ Também em Sertãozinho e vizinho

à Fazenda São Geraldo, tem praias
artificiais, piscinas, quiosques, quadras
poliesportivas, áreas de pesca e
pistas de caminhada

■ Rod. Armando Salles de Oliveira,
km 342, tel. (16) 3491-7112

■ Abre de quarta a domingo, das 9h
às 17h, tem entrada gratuita

Como chegar
de carro
Pegue rod. dos Bandeirantes, e a rod. Anhanguera. Acesse o trevo na

saída 307 para chegar à rod. Antônio Machado Sant’Anna. Na saída 310,
pegue a rod. Pref. Antônio Duarte Nogueira até a rod. Carlos Tonani. Logo após
a saída 332, entre na via de acesso Octávio Verri para chegar a Sertãozinho. O
motorista vai pagar R$ 66,90 de pedágio, tanto na ida quanto na volta

de ônibus
A viação Rápido Ribeirão

(tel. (11) 4004-9600) tem
linhas saindo do terminal
rodoviário do Tietê. A passagem
custa a partir de R$ 96

Onde ficar
Diplomata Hotel
■ R. Dr. Antonio Furlan Jr.,

1.047, centro, tel. (16) 3942-6646

■ Preços: a partir R$ 69 (individual)
e R$ 99 (duplo), com café da
manhã e estacionamento inclusos

Agapito Inn Hotel
■ R. Gastão Vidigal, 483, Jardim

Alexandre Balbo, tel. (16) 3945-8335

■ Preços: a partir de R$ 59 (individual) e
R$ 90 (duplo) e R$ 125 (triplo), com café
da manhã e estacionamento inclusos
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Mato Grosso
do Sul tem
própria praia

turismo Goiás também
possui espaço
com atraçõesSol, areia e água doce

Quem quiser fugir da
lotação e da sujeira
das praias naturais
tem a opção de buscar
um banho diferente

leandro vieira

Já foi o tempo em que a
junção de areia e onda era si-
nônimo de água salgada. O
Brasil tem uma série de opções
para quem quer visitar praias
com água doce (veja ao lado).

No Estado de São Paulo, uma
boa pedida é a cidade de Ser-
tãozinho, a 333 km da capital.
Ela reúne, no complexo da
Usina São Geraldo, duas op-
ções, uma próxima à outra. O
Parque Ecológico e de Lazer
Gustavo Simioni oferece atra-
ções para toda a família.

“É uma união entre beleza,
diversão e descanso. Visitei o
parque no ano passado, com
um grupo grande de familia-
res, das mais diferentes ida-
des, e todos tiveram o que fa-
zer”, conta o eletricista Antô-
nio Alberto Fernandes, 44
anos. “Tem uma ótima estru-
tura, é organizado. limpo e

ainda é de graça.”
Mantido pela prefeitura de

Sertãozinho, o parque tem,
além de praia, áreas de brin-
cadeiras infantis, quiosques
para fazer churrasco e piscinas
de adultos e crianças.

Com a família, ele aprovei-
tou para visitar a Fazenda São
Geraldo, que fica ao lado do
parque e funciona apenas nos
fins de semana e aos feriados.
“O lugar é mais voltado para a
pesca esportiva, mas também
há outras atividades. A dife-
rença é que na fazenda a na-
tureza original está mais pre-
sente”, diz a assistente admi-
nistrativa Ana Maria Costa, 41
anos, irmã de Fernandes.

As opções de viagens para
lugares com água doce se-
guem pelo Brasil inteiro. O
centro do país tem a praia do
Cerrado, em Goiás, e a praia da
Figueira, no Mato Grosso do
Sul. Ambas ficam em locais fe-
chados, com água controlada,
o que significa temperatura
gostosa o ano inteiro.

Na região Norte, a praia da
Ponta Negra hospeda o clima
do litoral em plena cidade de
Manaus, capital do Estado do
Amazonas.

Em Águas de Lindóia,
o charme de antigamente,
o conforto do presente,

um cenário de sonhos para sua
viagem a dois ou com a família!

(19) 3824.8484 www.grandehotelgloria.com.br

Grande Hotel GlóriaGrande Hotel Glória

!!"!!

E até
um SPA!

0800 701 0408 • (19) 3924.8080
www.hotelguarany.com.br

Hotel Guarany
Águas de Lindóia

Um
cinema
de
verdade

Uma
pizzaria

Tudo isso no Hotel que saiu do lazer comum!

Este hotel é
um achado!

Veja porque no site:
plazzahotel.com.br

(19) 3824.1411
Águas de
Lindóia

Praia de Manaus é
ponto de turistas

O bairro da Ponta Negra, na
zona oeste de Manaus, capital
do Estado do Amazonas, é um
dos pontos mais sofisticados
da cidade. A parte que fica à
beira do rio Negro ganhou, no
começo da década, uma revi-
talização que a tornou um dos
pontos turísticos da capital.

Além do clima típico do lito-
ral, com a areia beirando a

água, o local ganhou mirantes
e espaços que possibilitam ca-
minhadas tranquilas.

“É bem curioso. Não fosse
pela água doce, qualquer pes-
soa pode ter a impressão de
que está na praia. A principal
vantagem da praia de Manaus
é que a água não tem ondas”,
diz o funcionário público Ro-
gério Mendes, 37 anos. (LV)

A região de Caldas Novas, no
sul de Goiás, tem o Hot Park,
espaço temático com ativida-
des aquáticas. Entre as atra-
ções, está a praia do Cerrado.
Maior praia artificial de águas
quentes do mundo, tem ondas
tranquilas, água transparente
e árvores que oferecem som-
bra e refresco.

“O preço é salgado, mas
acaba valendo a pena. O visi-
tante tem como curtir a sensa-
ção de pisar na areia, que é
relaxante por si só, e a chance
de brincar nas ondas, tudo isso
sem a sujeira e os problemas
encontrados no litoral natu-
ral”, conta o advogado Fabrí-
cio Montes, 37 anos.

As entradas custam a partir
de R$ 100, mas é possível
conseguir descontos em no si-
te http://bit.ly/2zabhXI. Os in-
gressos para dois dias saem por
R$ 168. Já para três dias, o visi-
tante vai pagar R$ 213.

Além da praia do Cerrado, o
Hot Park tem áreas divididas
por público. As crianças, por
exemplo, podem ver bichos no
Bird Land e visitar o Clubinho
da Criança, uma casa no meio
da piscina. O Acqua Race tem
tobogãs com descidas leves pa-
ra toda a família. (LV)

Outro Estado do Centro-
Oeste que tem um pedaço de
praia para chamar de seu é o
Mato Grosso do Sul. Localiza-
da na cidade de Bonito, a
297 km da capital, Campo
Grande, a praia da Figueira
segue o exemplo do Hot
Park, em Goiás.

O local reserva um espaço
que leva o ambiente praiano
aos habitantes do interior do
país, com areia e quiosques,
onde é possível comer e até
aproveitar uma sombrinha.
Em uma determinada parte,
o turista, orientado por pro-
fissionais, flutua na água em
companhia de peixes. Há
também passeios de barco e
pedalinho.

A árvore que dá nome ao
lugar ganha um espaço es-
pecial e é outro refúgio onde
o visitante pode repousar. As
caminhadas, tanto na areia
quanto na grama, são dividi-
das por setores. (LV)


