
Praia de Zimbros: um mini guia com o que você precisa saber!

Bombinhas é um dos destinos mais procurados de Santa Catarina. Ele é um balneário com quase 40
praias, que abriga diversos atrativos para todos os gostos e todos os estilos de viagem e que encantam
visitantes de todo o país. Conhecida como a capital brasileira do mergulho ecológico, a cidade é formada
por verdadeiros refúgios naturais — entre eles, podemos destacar a Praia de Zimbros, um importante
ponto turístico da região.

A Praia de Zimbros é uma das praias preferidas para aqueles que buscam um lugar tranquilo e
paradisíaco, um ambiente bucólico, com um mar calmo, distante cerca de 6 km do Centro, perfeito para
fugir da rotina, relaxar, admirar o nascer e o pôr do sol e aproveitar momentos de muita calmaria à
beira-mar.

Seu acesso é realizado pela Avenida Falcão, em Bombas. Depois de chegar até a rotatória do bairro de
Zimbros, é preciso seguir em frente pela Rua das Graças e, em seguida, continuar pela Avenida Rio
Tapajós. Que tal descobrir outros atrativos do lugar? Então, continue a leitura e confira mais sobre a
incrível Praia de Zimbros.

As características de Zimbros

A Praia de Zimbros tem 2 km de extensão e uma boa infraestrutura turística. Ela é ocupada
principalmente por moradores, que têm como a sua atividade principal a pesca, e também por pessoas
que possuem casas de veraneio. Em alta temporada, os turistas somam à paisagem, porém, nas outras
épocas do ano, tranquilidade é a palavra para descrever esse paraíso. 

Sua areia tem cor clara e o mar é muito calmo, com poucas ondas. Suas águas são mansas e cristalinas
— que mais parecem imensas piscinas naturais. Pela calmaria e mansidão, o destino é ideal para
famílias com crianças, para banhos de mar e para aqueles que amam vislumbrar a natureza à sombra
das árvores.

Há um grande número de pequenas embarcações que emolduram a paisagem, de diversos formatos e
cores, por conta dos pescadores que vivem no local, que lutam também pela preservação do litoral. Tais
barcos encantam os turistas e são lindos objetos para os amantes da fotografia.

Os atrativos da Praia de Zimbros

A Praia de Zimbros é palco do pôr do sol mais bonito de Bombinhas. Com uma atmosfera bem simples,
com muitos pescadores e mar bem calminho, o local é ótimo para curtir uma praia em paz e para
descansar, comendo um bom petisco de peixes recém-pescados e mariscos recém-colhidos, já que a
infraestrutura da praia é completa, com restaurantes, bares e quiosques.

Na Baía de Zimbros, são diversas as opções de peixarias, então, se a sua hospedagem permite o uso da
cozinha, os aventureiros da gastronomia têm um prato cheio de opções de pescados.

Devido à pouca ocorrência de ondas, a enseada também é perfeita para a prática de esportes náuticos,
como windsurfe, jet ski, stand-up paddle, passeios de caiaque e demais atividades que podem ser
realizadas ao ar livre, como caminhadas, ciclismo e trilhas ecológicas.

Para quem gosta de aproveitar a noite, a Praia de Zimbros tem ótimos restaurantes e também algumas
atrações, como luaus e apresentações musicais que chamam a atenção dos turistas que querem viver
noites agitadas de frente para o mar.

As principais opções de hospedagem
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Com uma orla praticamente toda construída, a região conta com inúmeras casas de alto padrão que
servem de refúgio para famílias que querem aproveitar as férias em um ambiente calmo e paradisíaco.

Além disso, a Praia de Zimbros oferece diversas opções de hospedagem à beira-mar. Entre elas, os
imóveis de temporada se destacam pela praticidade, pelo espaço disponível e pelo excelente
custo-benefício. Considerados alternativas seguras, completas e acessíveis, os apartamentos e casas
disponíveis para temporada proporcionam muito mais conforto, liberdade e privacidade aos visitantes.

Alugando imóveis nesse formato, os turistas têm a liberdade de ir e vir sem a necessidade de porteiros
24 horas, de cozinhar as suas próprias refeições, tornando a viagem mais barata, e de descansar sem
preocupações. Para aqueles que não desejam alugar uma casa, mas apenas um quarto, a região
também conta com muitas pousadas, chalés e hotéis de frente para o mar.

A preservação ambiental na Costeira de Zimbros

A Praia de Zimbros dá acesso à Costeira de Zimbros, uma área de preservação ecológica que abriga
diversas espécies da fauna e da flora da Mata Atlântica, muito bem preservada nesse local. Também
conhecida como Parque Natural Municipal, ela tem 7 km de extensão em praias e 5.000.000 m² de área.

Formada por quatro praias, cachoeiras e ribeirões cercados pela Mata Atlântica, a região é procurada
por pessoas do Brasil e do mundo e, com certeza, não pode ficar de fora de seu roteiro.

A beleza exuberante dessa área de preservação pode ser acessada por uma trilha de dificuldade
moderada. No início, você chegará à Praia do Cardoso, onde não há construções, oferecendo total
privacidade e calmaria; continuando a caminhada, as próximas três praias também são totalmente
desertas: Lagoa, Triste e Vermelha. 

Na Praia Triste, há uma cachoeira, a Cachoeira da Praia Triste, onde você pode desfrutar da água fresca
e doce dessa linda atração da natureza. Na trilha, não é permitido o uso de veículos motorizados, de
modo que apenas bicicletas e pedestres podem circular por lá. Também não é permitido acampar, fazer
fogueiras e levar animais domésticos, por isso, no dia da trilha no Parque Natural Municipal Costeira de
Zimbros, deixe o seu pet em casa, descansando.

As curiosidades da Praia de Zimbros

A origem do seu nome se deve à presença de um arbusto com frutos aromáticos encontrado em
abundância no local. Da família das pináceas, a planta era utilizada em diversos tratamentos medicinais.
Atualmente, a semente é um dos ingredientes usados na produção de aguardente e também do gin — é
do óleo dessa semente que vêm o aroma e o sabor característicos dessa bebida.

Com inúmeros pescadores locais e uma completa infraestrutura, a enseada conta com diversos bares,
quiosques e restaurantes que servem petiscos, bebidas e pratos à base de peixes e outros frutos do
mar, como mariscos, polvo e camarão, recém-pescados ou colhidos da imensidão do oceano pelos
trabalhadores locais.

Planeje a sua viagem para a Praia de Zimbros. Escolha a data, lembrando que, no verão, a praia recebe
muitos turistas e, fora de temporada, fica praticamente deserta, sendo, assim, o destino certo de pessoas
interessadas em descansar em um lugar tranquilo e rico em belezas naturais.

Além disso, procure pela melhor hospedagem para você e para a sua família; prepare o meio de
transporte — Bombinhas tem acesso facilitado para carros e ônibus de passeio via rodovias federais — e
curta o melhor que esse paraíso pode oferecer!

Um dos lugares mais lindos da região sul do país, Bombinhas abriga destinos turísticos incríveis e
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repletos de belezas naturais. Nesse contexto, a Praia de Zimbros é uma das principais enseadas do
país. Recomendada tanto para quem quer manter contato com a natureza quanto para quem deseja
aproveitar um dia de sol e diversão em um mar límpido e com poucas ondas, o local não pode ficar de
fora de seu roteiro turístico pelo litoral catarinense.

Gostou dessas informações sobre a Praia de Zimbros? Então, você também vai adorar outro destino do
litoral catarinense: a Praia de Mariscal. Conheça mais sobre ela e acrescente esse destino ao seu
roteiro!
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