
As Melhores Coisas Para Fazer Em Praia do Forte

Praia do Forte é como um resort de praia de luxo na Bahia. Era uma vila de pescadores, 
mas foi transformada em uma atração turística e um centro de conservação ambiental. 
Andando pela rua principal, a Alameda do Sol, você vai encontrar uma série de boas lojas e 
restaurantes.

A rua vai levá-lo a uma pequena igreja, ao Projeto Tamar – centro de preservação das 
tartarugas marinhas e à linda praia de águas tranquilas e cercada por coqueiros.

Se você caminhar pela praia ao pôr do sol em um dia de lua cheia, você poderá ver a 
magnífica vista do nascer da lua sobre o mar, enquanto o sol se põe nas águas da lagoa 
Timeantube.

Próximo à vila há as ruínas de um castelo, uma lagoa excelente para a canoagem e a reserva 
florestal Sapiranga. A floresta, tem tirolesa e trilhas para caminhadas e ciclismo, é um deleite 
para os entusiastas dos desportos ao ar livre e amantes da natureza.

Quer se trate de compras, restaurantes, 
passeios ou aventuras, na Praia do Forte, 
você nunca vai ficar sem fazer nada. Aqui 
estão algumas coisas que você poderá fazer 
em Praia do Forte.

Jantar No Sabor Da Vila

Se você está à procura de autêntica comida 
baiana, este é um dos melhores lugares para 
ir. A escolha é variada, mas moquecas, peixe 
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grelhado e picanha são as atrações principais.

Visita ao Castelo Garcia d'Ávila

O castelo, que agora está em ruínas, foi uma das primeiras grandes edificações durante a 
época da colonização Portuguesa. Sua história remonta a 1552, quando o rei de Portugal, para 
controlar este território, começou a conceder terras a pessoas importantes. Devido à pura 
sorte, Garcia d' Avila, um pequeno agricultor, foi contemplado com um pedaço de terra com a 
Praia do Forte como sua base e se estende até o interior do estado do Maranhão. Isso fez dele 
o maior proprietário de terras no Nordeste, da noite para o dia.

Garcia construiu sua casa em um lote de terreno com vista para o mar e repleta de palmeiras. 
O local está a cerca de sete quilômetros da cidade e há um sinalização para mostrar-lhe o 
caminho. Se você não gosta de caminhar ou andar de bicicleta, você pode tomar um táxi.

Caminhada Na Reserva Sapiranga

A partir da estrada para o Castelo Garcia D'Ávila chega-se na Reserva Sapiranga, que é uma 
reserva de Mata Atlântica que está espalhada por 600 hectares. Há caminhadas e trilhas de 
ciclismo e guias que podem ajudá-lo. Você pode fazer uma curta caminhada por cerca de 30 
minutos, ou escolher uma das rotas mais longas que podem levar até cinco horas. A trilha 
mais popular leva você para o Rio Pojuca, onde você pode dar um mergulho.

Ver as Tartarugas Marinhas No Projeto Tamar

Se você é um amante da natureza, você vai 
adorar o projeto Tamar, que permite que 
você veja as tartarugas e outras criaturas 
marinhas de perto. A localização é na praia, 
ao lado da igreja e do farol. É uma 
organização sem fins lucrativos, bem 
sucedida, cujo principal objetivo é salvar 
cinco espécies ameaçadas de tartarugas 
encontradas nos mares locais.

Atividades Da Portomar

A agência Portomar leva a emocionantes 
passeios e atividades locais. Você tem 
excelentes opções, se você gosta de observação de aves, passeios, caiaque, arvorismo, 
quadriciclo ou observação de baleias (sazonal). Você também pode mergulhar e obter uma 
visão mais próxima dos recifes de corais coloridos nas piscinas naturais, que se formam nas 
praias durante a maré baixa.

Relaxar No Souza Bar

Este bar famoso, possui também um restaurante dentro do Projeto Tamar é o lugar para ir 
comer frutos do mar, curtindo o lindo visual da 
praia.

Jantar No Vila Gourmet

Este restaurante serve excelentes pratos da 
cozinha regional. A comida é orgânica, com os 
legumes e ovos provenientes de uma exploração 
privada. O restaurante está ligado à Pousada 
Sobrado da Vila.

Excursões Com A Centrotur



A agência Centrotur possui passeios e excursões locais. Você pode ir a passeios de observação 
de aves, caminhadas, arvorismo, caiaque e passeios de observação de baleias (na época 
certa).

Buffet De Almoço Na Casa Da Nati

Um dos restaurantes favoritos da cidade, oferece um excelente buffet de café da manhã e 
almoço e à noite, você pode encomendar deliciosos pratos à la carte.

Nós citamos alguns dos lugares e atividades que você não deve deixar de fazer, mas há muitas 
outras atividades que você vai gostar. As pessoas que vivem na Praia do Forte irão concordar 
que você nunca vai ficar sem atividades neste lugar. Não é de admirar, então, que muitas 
pessoas compram imóveis e sossegam neste lugar. As casas e apartamentos que estão sendo 
oferecidos são tão atraentes quanto o próprio lugar.

Ver imobiliaria á venda em Praia do Forte
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