
Praia de Morrinhos: Conheça as principais informações

Apesar de ser o menor município de Santa Catarina, Bombinhas é privilegiada pelas inúmeras belezas
naturais e atrativos turísticos. Constituída por morros, costões, escarpas e enseadas, a cidade apresenta
nada menos que 39 praias de águas calmas e cristalinas. Entre elas, a praia de Morrinhos.

Localizada entre Zimbros e Canto Grande, a praia preserva o que há de melhor nas duas orlas: a
tranquilidade de suas águas e uma extensa faixa de areia branca própria para caminhadas. Além disso,
o contato direto com os pescadores e suas embarcações faz desse paraíso um dos lugares mais
visitados de Bombinhas.

Quer saber mais sobre a região? Então, continue a leitura e conheça as principais características da
incrível praia de Morrinhos.

Características da praia

A praia é conhecida por ser uma excelente opção para os turistas que buscam um lugar para relaxar
com o pé na areia e tomar um refrescante banho de mar. Tem espaço de sobra: pouco mais de 1 km de
extensão.

Morrinhos costuma receber um bom número de visitantes durante a alta temporada, especialmente
famílias com crianças, que podem nadar e brincar na orla sem preocupação — graças ao mar tranquilo e
com poucas ondas. Já no restante do ano, a praia é frequentada por diversos pescadores, que vendem
produtos frescos nas peixarias locais.

Melhor época para visitar

A praia de Morrinhos é um destino para ser explorado no verão. Isso porque, além de o mar estar mais
quente, é nesse período que todas as lojas e restaurantes estão funcionando. No inverno, muitos
estabelecimentos permanecem fechados devido à falta de turismo.

Embora a alta temporada dure de dezembro até abril, é no mês de janeiro que a cidade lota. As praias
ficam bastante cheias e há engarrafamentos no final da tarde. Portanto, a melhor época para visitar
Morrinhos é entre os meses de fevereiro e abril.

Principais atrativos turísticos

Quer fugir da rotina e viajar para um lugar sossegado e rodeado de belezas naturais? A praia de
Morrinhos espera por você! O cenário é paradisíaco e emoldurado por uma vasta vegetação. Sem contar
que o pôr do sol é de tirar o fôlego.

Um atrativo turístico incrível de lá é o trapiche, ligado à Praça do Pescador por um pequeno calçadão. Do
local, é possível contemplar uma vista maravilhosa da baía de Zimbros e dos barquinhos de pescadores
regionais que ficam ancorados à beira-mar e dão um charme especial à paisagem.

Os visitantes mais ativos e aventureiros também têm diversão garantida. As águas mansas e
transparentes de Morrinhos favorecem a prática de esportes náuticos, como stand up paddle, caiaque e
windsurf.

Sugestões de restaurantes

Assim como a maioria das cidades litorâneas, a sua culinária apresenta uma grande variedade de peixes
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e frutos do mar. Se quiser saborear um delicioso linguado, pirão ou casquinha de siri enquanto aprecia
uma vista panorâmica do mar, o Restaurante Boreste é um dos mais conceituados do local.

Na vizinha Zimbros, o tradicional Restaurante Berro D’Água oferece um cardápio variado de pratos,
porções e petiscos em um ambiente intimista e agradável. Já na praia de Canto Grande, você pode
desfrutar de uma refeição de primeira com uma cerveja gelada no Mar de Fora Pastelaria e Choperia.

Opções de hospedagens disponíveis

Além dos diversos bares e restaurantes, a orla conta com inúmeras casas de veraneio, bem como
algumas opções de hotéis e pousadas. No entanto, por ser um destino tranquilo e pouco movimentado, a
dica é alugar um imóvel de temporada em sua estadia na praia de Morrinhos.

É uma ótima alternativa para viagens em família e grupos de amigos. Uma vantagem desse tipo de
hospedagem é o custo-benefício — tanto pelos valores acessíveis quanto pela segurança, praticidade e
espaço disponível.

A praia de Morrinhos é um dos principais destinos do município de Bombinhas, por conta de suas águas
calmas, areias brancas, atmosfera tranquila e boa infraestrutura turística. Sendo assim, considere incluir
o local nos seus planos para as próximas férias. Vai valer muito a pena, pode confiar!

Agora, que tal complementar o seu roteiro de viagem? Conheça agora os melhores atrativos de
Bombinhas!
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