
Lauro de Freitas Atrações de Salvador e o Prazer das Praias

Lauro de Freitas, município ao norte de Salvador é parte da sua região 
metropolitana, é o lugar para ficar se você quer um acesso rápido a Salvador com todas as 
atrações históricas e ao mesmo tempo estar ao alcance das belas praias do Litoral norte como 
Buraquinho e Ipitanga. 

No bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas você será capaz de encontrar uma ampla 
variedade de acomodações e diferentes opções de restaurantes. 

A topografia do lugar consiste em planícies, tabuleiros costeiros, pequenas colinas e vários rios 
e córregos. O Rio Joanes e o Rio Ipitanga são os maiores. A vegetação é tropical com 
coqueiros, trepadeiras e arbustos. 

Chegando Em Lauro De Freitas 

Salvador que está a apenas 15 km, tem o aeroporto internacional mais próximo e é muito bem 
conectado por terra ao resto do Brasil é o 
ponto de entrada preferido para a maioria 
das pessoas. O aeroporto fica a apenas 3 km 
do centro cultural em Lauro de Freitas 

Português e Espanhol são línguas 
amplamente faladas. Transporte público inclui 
serviço de ônibus e táxi. Você também terá a 
opção de aluguel de carro. 

Temperaturas Agradáveis O Ano Todo 

O clima na região é tropical. As temperaturas 
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flutuam em cerca de 24°C a maior parte do ano. Chuvas ocorrem ao longo do ano, mais os 
meses de abril, maio e junho são os meses mais chuvosos

Atrações E Atividades 

A principal vantagem de Lauro de Freitas é sua localização. Está próxima a Salvador pondo 
todas as atrações da vida noturna e a cidade ao alcance. Ao mesmo tempo, está próxima das 
várias encantadoras praias incluindo as Praias de Buraquinho, Ipitanga e Vilas do Atlântico. 

Torna possível aos visitantes passar bons momento nas praias, como também incluir passeios 
em centros comerciais e em Salvador, e seus itinerários. Vamos dar uma olhada em algumas 
das praias e atrativos em Lauro de Freitas: 

• O centro cultural: Este é um lugar onde se encontram atividades culturais para moradores. 
Têm também uma sala para leitura e biblioteca. 

•Festival de Micareta de Portão: Este é um evento em Outubro e marca o começo das 
celebrações da costa norte. É uma celebração que dura mais de três dias e inclui um parque de 
diversões. 

•Iso parque recreativo: um parque localizado 
a cerca de 4 km do centro cultural. 

•Praia do Flamengo: localizado a cerca de 4 
km do centro cultural, esta cercada de dunas 
e coqueiros. A água é de coloração verde e 
na maré alta as ondas fazem um paraíso para 
surfistas. 

•Praia Stella Maris: A cerca de 6 km do 
centro cultural, esta praia provê algumas das 
melhores condições para o surfe. Na maré 
baixa piscinas rasas naturais onde até 
mesmo crianças podem nadar em segurança 
se formam. Disponível também se encontra o 
uso de jet-ski para aqueles que querem ação. 

•Parque do Abaeté: É um parque muito atraente situado numa área de proteção ambiental. O 
lugar é caracterizado por um lago e dunas brancas e densa vegetação tropical. Ali existe um 
parque infantil e muitas barracas e quiosques vendendo coisas como água de coco e caldo de 
cana. Existem outras lojas vendendo artesanato. Instalações recreativas também estão 
disponíveis. Existe também um centro de atividades onde concertos e outros eventos culturais 
são realizados. 

•Praia de Itapuã: Uma das praias mais frequentadas de Salvador, possui uma vista esplêndida 
com águas verdes, rochedos, coqueiros e piscinas naturais. Aqui também se encontram muitas 
barracas que vendem frutas e bebidas geladas. 

•Placaford, Piatã, Jaguaribe e Patamares são outras praias famosas nas proximidades. 

Uma Variedade De Comidas E Opções De Acomodações Para Todos Os Gostos E 
Orçamentos

Lauro de Freitas provê varias opções quando se trata em encontrar um lugar para ficar ou 
comer. Existe uma variedade de hotéis oferecendo todos os tipos de acomodações com varias 
instalações para todo tipo de necessidade e orçamento. 



Vários restaurantes a escolher. Muitos 
servem cozinha local, mas outras cozinhas 
internacionais também estão disponíveis. 
Também há lanchonetes próximas dos locais 
frequentados por turistas servindo aperitivos 
e bebidas. 

Lauro de Freitas é um local excelente para 
ficar, para turistas é ótimo pois fica muito 
próximo ao aeroporto internacional e não é 
muito distante da cidade de Salvador. 
Moradores e visitantes que escolherem ficar 
aqui terão o melhor de ambos os mundos 
com facilidade de acesso a natureza e cidade 
histórica.

Ver imóveis na Lauro de Freitas agora.
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