
Praia do Forte, Um Paraíso No Litoral Brasileiro

Praia do forte era uma pacata vila de Pescadores na Bahia que foi transformada num 
destino turístico obrigatório para qualquer visitante da Bahia.

Imagine uma linha costeira de águas cristalinas com coqueiros, pequenas e tranquilas piscinas 
naturais que se formam na maré baixa convidando você para dar um mergulho, um sonho se 
tornando verdade para pescadores e amantes de esportes aquáticos, um agrado para amantes 
da natureza, se tratando de Praia do Forte as palavras não são o bastante para descrever o 
lugar.

Praia Do Forte, Apenas A Uma Hora Do Aeroporto

Praia do Forte está localizada a apenas 50Km do aeroporto internacional de Salvador. Uma 
hora e meia de ônibus irá te levar a esse paraíso turístico. Se você preferir, você também pode 
ter a opção de alugar um carro. Uma vez na cidade você será capaz de chegar a maioria dos 
lugares a pé. E vale a pena a caminhada, as 
ruas são cheias de lojas e restaurantes.

Clima Tropical E Agradável O Ano Todo

O clima em Praia do Forte é tropical onde as 
temperaturas se mantem na faixa dos 22ºC a 
30ºC. Uma brisa sempre constante que vem 
do oceano o manterá confortável a céu 
aberto. Sendo tropical, o lugar tem boa 
precipitação. A temporada de chuva começa 
em abril, ganha força em maio e termina por 
volta de setembro. Você pode esperar chuva 
forte em Maio, Junho e Julho.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/praia-do-forte/
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/praia-do-forte


Em Praia Do Forte, Ninguém Se Entedia

Ao contrário de locais de temporada onde você fica entediado depois de alguns dias, Praia do 
Forte sempre te manterá motivado durante toda sua estada. Alguns lugares que você não deve 
perder:

1. Projeto Tamar: um Santuário e projeto de conservação onde você verá diferentes espécies 
de tartarugas marinhas e peixes em piscinas. Você terá a oportunidade de observar estas 
fascinantes criaturas de perto. Quatro entre sete espécies de tartarugas marinhas que existem, 
desovam seus ovos em praias ao redor de Praia do Forte.

2. Instituto Baleia Jubarte: Você aprendera muito sobre estas baleias nesse lugar que é 
organizado para o estudo e conservação destes mamíferos.

3. Reserva Ecológica de Sapiranga: Ecoturismo na sua melhor forma, a reserva é um tesouro 
com uma grande variedade de plantas e flores espalhadas por 600 acres.

4. Castelo Garcia D' Avilla: Monumento histórico e cultural, ruinas da antiga construção de 
arquitetura portuguesa. No mesmo complexo 
se encontra a Capela de São Pedro.

5. Vila dos Pescadores: Um pequeno caminho 
com árvores cheias de pássaros e muitos 
restaurantes, bares e lojas decoradas 
encantam os visitantes com seu charme 
simples.

6. Capela de São Francisco de Assis: Uma 
Capela que foi construída em 1900 pelos 
pescadores, um lugar muito popular para 
cerimônias de casamentos para pessoas de 
todo o Brasil.

Grandes Atividades A Se Esperar Em 
Praia Do Forte

Mesmo tendo uma mente de aventureiro ou apenas querendo um mergulho, pescar ou fazer 
compras. Praia do forte não irá te desapontar. Aqui estão algumas das atividades que você 
poderá esperar:

1. Atividades de praia, As praias mais visitadas são a Praia do Lord e Papa-gente onde a 
atração são as piscinas naturais que se formam na maré baixa, essas piscinas são cheias de 
peixes e vão te encorajar a dar um mergulho 
ou praticar snorkel.

2. Surf: as praias são lugares perfeitos para 
surfar acima dos corais.

3. Passeio de quadriciclo: Uma ótima 
aventura na reserva ecológica de Sapiranga

4. Cavalgadas: outro jeito para chegar a 
Sapiranga.

5. Passeio de bicicleta: outro jeito de se 
aproveitar a beleza da reserva de Sapiranga 
através de umas das trilhas.



6. Parasail: se você tem uma mente aventureira você pode tomar 10 minutos de voo de 
parasail e aproveitar a vista 60 metros acima do chão.

7. Compras: A vila dos Pescadores é o lugar para compras. Você vai encontrar lojas 
irresistíveis de artesanatos, jóias e roupas de praia.

8. Vida Noturna: você vai encontrar bares com música, coquetel e aperitivos. Se você preferir 
algo simples você poderá apenas dar um pequeno passeio a luz da lua.

Acomodações Perfeitas Para Todo Mundo

Praia do Forte possui todos os tipos de acomodações, que se encaixam em todos os tipos de 
orçamento. De R$100 o dormitório até hotéis cobrando cerca de R$800 por um quarto duplo, 
todo mundo irá encontrar um lugar que se encaixa no seu orçamento e nível de conforto.

Alimentação, Prazeres Gastronômicos Te Aguardam

Existem muitos restaurantes em Praia do Forte que oferecem uma variedade de cozinhas e 
pratos, para todos os tipos de paladar, independente de qual parte do mundo seja. No entanto, 
se você for como a maioria das pessoas, não ficará de fora da comida local. Estão disponíveis 
vários bares e lanchonetes onde você pode 
pegar um lanche enquanto aprecia a 
paisagem.

Uma viagem a Praia do Forte irá abrir um 
mundo de tranquilidade e aventura para 
você. Uma vez que você esteja aqui será 
difícil querer ir embora. Planeje sua viagem 
para que você tenha pelo menos 5 dias aqui. 
Menos do que isso parecerá uma visita 
apressada ou você terá que deixar de lado 
lugares que se arrependerá de perder. Uma 
vez que você venha, provavelmente voltará, 
então mesmo se você perder algo, sempre 
poderá compensar na próxima visita.

Ver imóveis na Praia Do Forte agora.
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