
Destinos para temporada na praia: quais são os mais
procurados?

O final do ano está logo aí e, com ele, a estação mais quente do ano nos convida a sair de casa e
aproveitar os dias ensolarados nesse país tão tropical. Para quem pretende viajar e curtir as férias, a
dica é explorar os melhores destinos para temporada na praia. Afinal, esses são os lugares perfeitos
para relaxar à vontade.

Com mais de 8 mil km de litoral, o Brasil tem diversos cenários paradisíacos e repletos de belezas
naturais incríveis para quem quer se refrescar, descansar à beira-mar e aproveitar o agito noturno típico
das cidades praianas.

Que tal planejar uma viagem e curtir a virada do ano com os pés na areia? Confira os principais destinos
para temporada na praia, arrume as malas e aproveite os próximos dias com muito sol, alegria e
entretenimento.

Bombinhas, SC

Vai viajar com a família no final do ano? Então, Bombinhas é o lugar perfeito para você. Essa pequena
península catarinense é repleta de lojas, restaurantes e atrativos turísticos. Além disso, oferece diversos
imóveis para que você se hospede e passe momentos incríveis ao lado das pessoas mais importantes
da sua vida.

Suas águas calmas, refrescantes e cristalinas transformam o local em um verdadeiro paraíso para os
amantes do mergulho. Não é a toa que a cidade é considerada a Capital do Mergulho Ecológico.

Entre suas principais atrações estão o Mirante Eco 360º, o Morro do Macaco, e suas praias
deslumbrantes como Zimbros, Mariscal, Quatro Ilhas, Bombas e Canto Grande. Sem dúvidas, esse é o
destino ideal para uma viagem inesquecível.

Ubatuba, SP

Com cerca de 70 praias espalhadas por um litoral de 90 km, Ubatuba é referência quando o assunto é
diversidade. Isso porque a região abriga destinos para os mais variados públicos, desde famílias com
crianças pequenas até praticantes de surfe e esportes radicais.

Localizada no litoral norte paulista, Ubatuba também é conhecida por suas praias limpas e paisagens de
tirar o fôlego — a maioria delas emoldurada pela Serra do Mar. Suas cachoeiras, trilhas e passeios
também merecem destaque.

Algumas das principais atrações são Itambuca, Toninhas, Fortaleza, Vila Anchieta, Vermelha do Norte e,
claro, a famosa Praia Grande. Como o local recebe muitas famílias e grupos de amigos, a região é
repleta de casas e apartamentos disponíveis para aluguel de temporada.

Cabo Frio, RJ

Quer passar dias intensos de muito sol, diversão e tranquilidade? Pois, então, você precisa conhecer
Cabo Frio. O destino mais popular da Região dos Lagos é também o lugar certo para quem gosta de
apreciar belas paisagens, frequentar bons restaurantes e, ainda, curtir o clima cativante do Rio de
Janeiro.

Além do calçadão à beira-mar, das águas claras e da areia macia, o local apresenta uma completa
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estrutura turística com imóveis de temporadas, bares e quiosques. Não deixe de visitar a Ilha Comprida e
a do Papagaio, além das praias Brava, Peró, do Forte e das Conchas.

Florianópolis, SC

Reduto de natureza, atrativos turísticos e patrimônios preservados, Floripa é um daqueles lugares que
encanta visitantes do mundo todo. A chamada Ilha da Magia atrai pessoas o ano todo, principalmente
por ter belas praias, ótimos restaurantes e baladas lotadas de gente bonita.

A capital catarinense ainda abriga destinos incríveis como: Lagoa da Conceição, Jurerê Internacional,
Praia dos Ingleses, Matadeiro, Praia do Forte e a paradisíaca Ilha do Campeche.

Não importa se você procura um mar com muitas ondas e bons ventos para a prática de esportes
aquáticos, ou se busca apenas um lugar tranquilo para tomar um refrescante banho de mar.
Florianópolis é um dos principais destinos para temporada na praia.

Bertioga, SP

Bertioga tem 43 km de praias e boa parte do território situado no Parque Estadual da Serra do Mar. O
município situado na microrregião de Santos oferece uma diversidade de atrativos e belezas naturais.
Podemos citar os rios, as cachoeiras, os manguezais e algumas praias imperdíveis como Enseada,
Guaratuba e Boraceia.

Além de abrigar alguns dos melhores restaurantes especializados em peixes e frutos do mar do país,
Bertioga é o endereço certo para quem busca conforto, tranquilidade e entretenimento.

Viu só quantos lugares incríveis você pode curtir ao lado de pessoas especiais? Não deixe de conhecer
os destinos para temporada na praia que nós sugerimos. E, para aproveitar ainda mais a viagem, alugue
um imóvel para se hospedar e desfrute do máximo de conforto, praticidade e segurança.

Por falar nisso, veja agora quais são os cuidados que você deve ter ao alugar uma casa de temporada.
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