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► No calor do Cerrado, sombras e piscinas frias dão o tom de frescor no Camping de Caldas Novas

Muitas praias e serras sem aglomerações
Páginas 3 até 12

Obituário

Iara Haussaver
Reis Franco
1941 † 2021

► Continue usando máscara. É necessário!

► Página 4

Volta o Natal em Canela e Gramado
Página 9
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PREÇOS DOS PERNOITES: Nas descrições de cada campings constam
os valores individuais de pernoites pessoas + equipamentos para associados proprietários e das Séries AP (Passaporte) e AC (Cartão Aventuras). Essas taxas são
válidas para acampamento à vista (Regulamento de Uso, Item 07) e associados
quites com taxas de manutenção, cotas de subscrição e eventuais pendências. As
tabelas completas são expostas nas portarias dos campings. Associados em desacordo pagam como Convidados Desacompanhados, a partir dos 5 anos.

INSTALAÇÕES PADRÃO: Os campings da rede do Camping Clube do Brasil possuem instalações padrão:
Portaria, casa do guarda-camping, banheiros masculinos e femininos, chuveiros frios, tanques de lavar roupas, pias
de lavar louças, sinalização externa e interna, estacionamento interno, vigilância permanente. Alguns deles possuem
outros benefícios e o Placar os anuncia aqui. Consulte no site www.campingclube.com.br os croquis de acesso de
cada camping da rede.

- As taxas de uso nos campings são aplicadas A PARTIR DE 14 ANOS para
associados proprietários e A PARTIR DOS 5 ANOS para associados das Séries AP
(Passaportes) e AC (Cartão da Aventura).

Alugue um trailer em um dos campings do Recreio dos Bandeirantes, Mury, Serrinha, Cabo
Frio ou Campos do Jordão. Acomodações para um casal e duas crianças.
Informações com a CCTUR – Agência de Viagens. Tel :. (021) 2240-5390 ou pelo
Disque – Camping (021) 2532-0203
BAHIA
CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia
de Atalaia, s/nº. Operação temporariamente interrompida por demanda judicial. Instalações–padrão, luz
para equipamentos (110v), quadra
de esportes, praia fronteira. NÃO
TEMPORADA: R$ 11,50 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 17,20;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev) :
R$ 14,80 mais equipamentos de R$
3,00 até 22,20.

MINAS GERAIS
OURO PRETO (MG-01) – Estrada
dos Inconfidentes, a 2 km do Centro.
Tel.: (31) 3551-1799. Operação temporariamente interrompida por demanda
judicial. Instalações–padrão, luz para
equipamentos (110 v), chuveiros quentes, quadra de esportes. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento de
R$ 2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,80 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$ 26,70.

PRADO (BA-03) – Praia do Farol. Instalações–padrão. Chuveiros
quentes, quadra de esportes, praia
fronteira. Luz elétrica apenas para as
dependências (220v), ponto de energia para carga de bateria de trailers.
NÃO TEMPORADA: R$ 14,80 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$ 22,20;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/ Fev.):
R$ 20,50 mais equipamentos de R$
3,00 até 30,70.

PARANÁ
CURITIBA (PR-03) – A 13,5 km
depois, seguindo à direita, do trevo do
Contorno Leste (BR-116), no sentido
São Paulo/Curitiba. Área desativada
temporariamente para obras e reformas. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220V), chuveiros quentes,
bosque com lago, churrasqueira coberta, pavilhão de lazer, piscinas cloradas,
cancha de bocha e quadra de esportes.
NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$ 25,30;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$
17,80 mais equipamento de R$ 3,00 até
R$ 26,70.

ESPÍRITO SANTO
ARACRUZ (ES-04) – Estrada da
Barra do Sahy. Praia do Putirí. Operação temporariamente interrompida por
demanda judicial. Instalações–padrão,
luz para equipamentos (220v), quadra
de esportes, play–ground, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90
e mais equipamento de R$ 2,00 até R$
25,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 22,90 mais equipamento, de
R$ 3,00 até R$ 34,30.
GUARAPARI (ES-01) – Praia de
Setiba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra de
esportes, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 22,90
mais equipamento, de R$ 3,00 até R$
34,30.
GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4
km do centro da cidade. Instalações –
padrão, luz para equipamentos (220v),
chuveiros quentes, quadra de esportes,
sauna, piscinas quentes p/adultos e
crianças, piscina cloradas de água fria
p/adultos. NÃO TEMPORADA: R$
17,80 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 26,40 mais equipamento
de R$ 3,00 até R$ 39,60.

RIO DE JANEIRO
CABO FRIO (RJ-01) – Estrada
dos Passageiros, 700 (novo acesso à
Cidade). Tel.: (22) 2620-1209. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, quadra de
esportes, playground. NÃO TEMPORADA: R$ 17,80 mais equipamento
de R$ 2,00 até R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 22,90 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$ 34,30.

► Camping de Mury
MURY (RJ-08) – Parque Mury/
Debossan. Entrada no km 69 da Estrada Rio–Friburgo, à esquerda da “lombada eletrônica”. Tel.: (22) 2542-2275.
Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
quadra de esportes, pavilhão de lazer,
sauna, piscinas naturais, ducha de rio

e play-ground. NÃO TEMPORADA:
R$ 17,80 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 20,50 mais equipamento
de R$ 3,00 até R$ 30,70.
PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal. Tel.: (24) 3371-1050. Instalações
– padrão, iluminação elétrica somente
para as dependências, chuveiros quentes, praia fronteira. Camping de área
reduzida. NÃO TEMPORADA: R$
16,90 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 25,30; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 22,90 mais equipamento
de R$ 3,000 até R$ 34,30.
RECREIO DOS BANDEIRANTES (RJ-10) – Estrada do Pontal, 5.900
(Praia). Tel/Fax: (21) 3825-9209. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadras
de esportes, pavilhão de lazer, praia
fronteira e playground. NÃO TEMPORADA: R$ 23,50 mais equipamento de
R$ 2,00 até R$ 35,20; TEMPORADA:
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 38,90 mais
equipamento R$ 3,00 até R$ 58,30.
SERRINHA (RJ-06) – Entrada
pelo km 311 da Via Dutra. Município
de Resende. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– padrão, iluminação elétrica
apenas para as dependências, chuveiros quentes, quadra de esportes, play-ground, sauna rústica, pavilhão de
lazer, piscinas naturais, ducha de rio,
quiosques e lago. Ponto de energia para
carga bateria de trailers. NÃO TEMPORADA: R$ 14,80 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 22,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 20,50
mais equipamento de R$ 3,00 até R$
30,70.
RIO GRANDE DO NORTE
LAGOA DO BONFIM (RN-02) –
Av. Dr. Severino Lopes da Silva, 2500,
Balneário Bonfim, Município de Nísia
Floresta. Acesso pelo km 119 da BR101. Instalações-padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
quadra de esportes, pavilhão de lazer,
praia fronteira na lagoa. NÃO TEMPORADA: R$ 11,50 mais equipamento
de R$ 2,00 até R$ 17,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 14,80 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$ 22,20.
RIO GRANDE DO SUL
CANELA (RS–01) – Estrada do
Parque do Caracol. Tel.:(54) 3282-

4321. Instalações–padrão, chuveiros
quentes, luz para equipamentos (220v),
quadra de esportes, pavilhão de lazer,
piscinas naturais, cancha de bocha e
churrasqueiras cobertas. NÃO TEMPORADA: R$ 11,50 mais equipamento
de R$ 2,00 até R$ 17,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 14,80 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$ 22,20.
SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta, 10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13)
3311-9329. Instalações–padrão, chuveiros quentes, luz para equipamentos
(220v), pavilhão de lazer. Praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90
mais equipamento de R$ 2,00 até R$
25,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/
Fev.): R$ 22,90 mais equipamento de
R$ 3,00 até R$ 34,30.
CAMPOS DO JORDÃO (SP-02)
– Estrada do Horto Florestal, bairro
Rancho Alegre. Instalações– padrão,
luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão de lazer, lareira
e play-ground. NÃO TEMPORADA:
R$ 17,80 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 26,40 mais equipamento
de R$ 3,00 até R$ 39,60.
CLUBE DOS 500 (SP-01) – km
60/SP da Via Dutra, Guaratinguetá
(SP). Tel.: (12) 3122-4175. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, pavilhão
de lazer, quadras de esportes, piscinas
cloradas e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento de
R$ 2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 17,80 mais
equipamento de R$ 3,00 até R$ 26,70.
ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario Covas Júnior, 3486. Jardim São
Fernando. Acesso pela Rodovia Pedro
Taques, km 116. Tel.: (13) 3425-0206.
Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
praia fronteira e play-ground. NÃO
TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 25,30;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 17,80 mais equipamento de R$ 3,00
até R$ 26,70.
UBATUBA (SP-04) – Praia de
Maranduba, Rodovia SP–55 / Km 75.
Tel.: (12) 3843-1536. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v),

chuveiros quentes, pavilhão de lazer,
praia fronteira. NÃO TEMPORADA:
R$ 23,50 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 35,20; TEMPORADA(16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 38,90 mais equipamento
de R$ 3,00 até R$ 58,30.
SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de
Atalaia Nova (perímetro urbano). Tel.:
(79) 3243-3957. Instalações–padrão,
luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, praia
fronteira. NÃO TEMPORADA: R$
14,80 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 22,20; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 20,50 mais equipamento
de R$ 3,00 até R$ 30,70.

► Camping de Aracajú
ÁREAS DESATIVADAS
TEMPORARIAMENTE
ARROIO TEIXEIRA (RS-03) –
Av. Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio
Teixeira – Município de Capão da Canoa – RS
GARIBALDI (RS-04) – Estrada
Buarque de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – Garibaldi – RS
SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália,
km 83,5 (perímetro urbano).
HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS) – Avenida Altamiro Caio Pacheco, bairro Plano Expansão. Tel.: (62)
3376-1221. Instalações– padrão, luz
para equipamentos, chuveiros quentes,
quadra de esporte e lazer, piscinas para
adultos e crianças, churrasqueiras, bicicletas, banana boat e passeios de barco. E-mail: sesiaruana@sistemafieg.
org.br
PUNTA BALLENA – Ruta Interbalneária, Km 128 – Maldonado, a
14km de Punta del Este (URUGUAI),
Instalações completas, equipamentos
de esportes, piscinas, Tel: (DDI-00598)
(42) 578902. supermercado, sala de TV
e jogos, chalés e barracas de aluguel.
E-mail: info@campinginternacionalpuntaballena.com
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As melhores praias de Ubatuba

com o entorno de Mata Atlântica.
O acesso para a Praia de Puruba é
pelo quilômetro 24 da rodovia Br101. Chegando nesse ponto, é preciso seguir mais 2 quilômetros até
a Vila de Puruba. A partir daí, você
atravessará o rio para chegar até a
praia. Há também a opção de atravessar o rio de barco. Outra passagem é pelo lado direito da praia, no
quilômetro 25. Neste caminho, é necessário subir uma via de terra, que
tem uma trilha íngreme, que desce
direto para a praia.

batuba é uma das cidades
mais paradisíacas do litoral
norte de São Paulo, além de
bastante procurada no período de alta
temporada. Para orientar sua viagem,
O Campista deste separou algumas
das cinco melhores praias de Ubatuba, as quais contam com reservas
naturais e praias de águas cristalinas.
Há também opções de praias desertas para quem gosta de fugir do agito.
De acordo com a Prefeitura da cidade, o município tem 102 praias e
mais de 20 ilhas. Ubatuba é, inclusive, a maior área do Brasil com Mata
Atlântica intocada. Motivos não
faltam para conhecer as praias da
cidade. Aproveite e se hospede no
camping de Ubatuba (SP-04).
PRAIA BRAVA
A Praia Brava da Fortaleza é
praticamente deserta. Sua costa é
coberta por uma extensa área verde de Mata Atlântica, que ajuda a
compor o visual da praia, que tem
mais de 200 metros de areia batida.
O mar cristalino e de águas tranquilas são perfeitos para quem curte
nadar e deseja proporcionar à família um dia agradável. Contudo, a
praia não tem infraestrutura (quiosques, restaurantes e banheiros).
O lado direito da praia (de frente para
o mar), com mais vegetação, leva o
turista ao caminho da Praia da Fortaleza. O acesso se faz pelo quilômetro
68 da BR-101, sentido Caraguatatuba. Passando pelas praias Brava do
Sul, Vermelha do Sul e Praia do Costa. Para chegar até a praia precisa-se
fazer uma trilha de nível leve.

ITAMAMBUCA
Conhecida como uma das melhores praias de Ubatuba para surfistas, Itamambuca é um paraíso. Tem
uma rica vegetação, costa rochosa
e grandes ondas, motivo pelo qual
recebe campeonatos de surf anualmente. O local também é muito procurado por turistas, com quiosques
para quem irá passar o dia na praia.
O acesso para a Praia de Itamambuca
é pelo quilômetro 35 na rodovia BR101, sentido Paraty. Existem duas
opções de entrada para a praia: pelo
Condomínio ou pelo Recanto de Itamambuca, em que é necessário atravessar o rio Itamambuca.
CEDRINHO
Ela tem uma pequena faixa de
areia e um mar que parece uma piscina natural, acompanhado de águas
cristalinas. A costa é bem rochosa,
o que torna o local ideal para mergulhos e observação de peixinhos
nativos da região. No local, há um
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► A praia de Itamanbuca está entre as mais extensas e tranquilas do litoral norte

► Passar um dia na Ilha das Couves é, com certeza, um programa livre de aglomerações

► Mas a melhor praia é a de Maranduba, que fica a nossos pés
grande quiosque, mas pode-se também levar os próprios alimentos.
O acesso para a Praia do Cedrinho
é pelo quilômetro 53 da BR-101. A
metade do percurso é por uma estrada de terra, que leva até o início da
trilha onde é necessário descer caminhando por uma trilha de cerca de

800 metros, por isso não leve muitas coisas, pois a subida de volta da
praia pode ser cansativa.
PURUBA
A Praia de Puruba também
é considerada uma das melhores
praias de Ubatuba, por ser um recan-

to intocado no litoral norte. Caracterizada como uma praia de tombo,
ela tem cerca de 1,5 quilômetro de
areia fofa e fina. O local tem pouquíssima infraestrutura, por isso é
importante levar um lanche para
passar o dia. Há dois rios que passam
pelo local, o Quiririm e o Puruba,

ILHA DAS COUVES
A Ilha das Couves tem duas
praias e uma faixa pequena de areia
branca, com águas cristalinas, perfeitas para o nado. O seu entorno é muito arborizado, com costa rochosa. O
local tem ainda excelentes piscinas
naturais, indicadas para o mergulho.
Para chegar à Ilha das Couves é necessário seguir no sentido Paraty
(RJ) pela rodovia Rio-Santos. A entrada é pela praia de Picinguaba. É
nesta praia que estão os barcos que
fazem o percurso até a Ilha das Couves. O trajeto leva aproximadamente
15 minutos.
HOSPEDAGEM / UBATUBA
Camping – O SP-04 fica às
margens da Praia de Maranduba, na
Rodovia SP-55, razão pela qual os
campistas que frequentam, consideram Maranduba, com muita razão,
a melhor praia do litoral norte. O
camping possui instalações-padrão,
pavilhão de lazer, luz para equipamentos, chuveiros quentes, módulos
para trailers, motor-homes com energia livre computada e uma cantina
variadíssima
Acesso – Para quem vem de São
Paulo é necessário seguir pela Rodovia Presidente Dutra até São José
dos Campos, pegar a Rodovia dos
Tamoios até Caraguatatuba e entrar
na Rodovia Rio-Santos (sentido Rio
de Janeiro) até Ubatuba. Aqueles que
vêm do Rio de Janeiro devem pegar
a Rodovia Dutra, seguindo no sentido de Taubaté. Depois entrem na
Rodovia Osvaldo Cruz direto até
Ubatuba.
SERVIÇO:
Camping de Ubatuba (SP-04):
(12) 3843-1536
Site do CCB: www.campingclube.
com.br
Whatsapp do CCB: (21) 989960579
Disque Camping: (21) 2532-0203
ou (21)3549-4978
Informações turísticas: www.
ubatuba.sp.gov.br
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Expo Motor-Home: última chamada

J

á estão no site da Expo MotorHome Show as Tabelas de
Estadia e Atrações para o
período de realização da quinta
edição do evento, entre 9 e 12 de
dezembro próximo, no Expotrade
Center, na cidade de São José dos
Pinhais, região metropolitana de
Curitiba.
A promotora do encontro
está prevendo a participação de
sessenta expositores dentre as
mais significativas empresas do
mercado e a presença de oito mil
visitantes, frequentando a exposição
e participando de em atividades
de workshops e palestras. Em área
conjunta, a exposição acolherá até
quinhentos equipamentos, entre
trailers, motor-homes, campers,
kombis e barracas, com segurança,
limpeza, iluminação da área e
banheiros com chuveiros.
Neste ano, a disponibilidade do
camping será estendida para dez
dias, abrindo no dia 3 de dezembro
e encerrando no domingo, dia 12,
às 18 horas. Estarão disponíveis
para os visitantes três pacotes, para
ocupantes em Barracas, Campers/

Período/Dias
De.... Até

► Acampe ao lado do pavilhão e vá conhecer as últimas novidades do
mercado
Kombis e Trailers/Motor-Homes.
No quadro ao lado, estão os
valores e períodos para acampantes
em Trailers e Motor-Homes. Os
valores para Barracas e Kombis/
Campers podem ser consultados nos
endereços eletrônicos e sociais da
Expo.

Os pacotes acima, em suas
variações de intervalos, incluem 2
dias de ingresso para cada integrante
do pacote; Jantar na sexta-feira
(dia 10) na Churrascaria Fogo de
Chão, com Show da Banda Coração
Brasil; Energia elétrica para os RVs
e Barracas; Ponto de abastecimento

Duração
(Dias)

CONVITES

2 pessoas
(R$)

ADICIONAL

ADICIONAL

16 anos ou +

11 até 15 anos

(R$)

(R$)

03 a 12

10

1.000,00

500,00

325,00

04 a 12

9

920,00

460,00

300,00

05 a 12

8

840,00

420,00

275,00

06 a 12

7

760,00

380,00

250,00

07 a 12

6

680,00

340,00

225,00

08 a 12

5

600,00

300,00

200,00

09 a 12

4

480,00

240,00

160,00

10 a 12

3

360,00

180,00

120,00

OBS.: Crianças até 10 anos não pagam.
de água.
Na Área de Convivência, estão
programados 3 shows com música ao
vivo, 1 Noite com DJ/Festa temática
(no sábado, dia 11), Tenda com
palco para apresentações artísticas
(com mesas e cadeiras), Jogos e
Atividades Físicas.

Entre
outras
atrações
e
facilidades, não incluídas no custo
dos pacotes, estarão presentes Food
Trucks para lanches, Restaurantes,
Pizzaria, Barracas com pães,
verduras, lanches, gás de cozinha
e ponto de descarga de detritos e
esgotos.

Veja os artigos de camping e compre o seu produto

Obituário

Mercado

Iara Haussaver Reis Franco
1941 † 2021

Aproveite as novidades do mercado deste mês de novembro para
curtir os campings conferindo os três novos produtos para levar para os
acampamentos: a Bolsa Tatuzinho Equinox, a Cadeira Dobrável Camping
Pesca e a Rede de Descanso Kokun Solteiro Nautika.
Bolsa Tatuzinho Equinox: Com as mesmas características
de sua irmã menor Fit, porém com maior capacidade, a Tatuzinho é
ideal para pequenas viagens. Compartimento principal com abertura
em U; Bolso frontal plano para pequenos objetos; Compartimento
inferior expansível para tênis, roupa suja ou molhada; Alças de mão;
Alça lateral e Alça tiracolo removível. Informações: www.equinox.
com.br.
Cadeira Dobrável Camping Pesca: A Cadeira Dobrável
Camping Pesca Premium Camuflada Bel Lazer é ideal para você
levar para a pescaria, ou para o churrasco no parque, leve, compacta
e com uma linda estampa camuflada. Confeccionada em poliéster
revestido com película de PE possui porta copo no apoio de braço
e acompanha sacola para transporte dobrável. Mais detalhes no site:
www.kanui.com.br .
Rede de Descanso Kokun Solteiro Nautika: A Kokun solteiro
é uma confortável rede para descanso, prática e ideal para usar em
acampamentos, montar em sua casa ou em qualquer lugar. Possui
mosquetões em gancho já incorporados que facilitam o seu uso em
qualquer local. Seu tecido é extremamente leve e resistente, além
de respirável e com seu tratamento anti-bactericida, que impede
acúmulo de suor e do odor, proporcionando assim também um toque
suave. Acompanha bolsa acoplada em sua estrutura para transporte.
Para maiores informações, acesse o site: www.adventura.com.br .

O Camping Clube do Brasil
informa com pesar o falecimento
da associada Iara Franco, esposa
do Conselheiro Benemérito José
Aderbal Sardinha Franco, filiados ao Clube há mais de 45 anos.
Casados por mais de sessenta
anos Iara e Sardinha tiveram três
filhos, Denise, Cláudia e Luiz
Fernando que lhe deram cinco
netos.
Iara foi participativa em seus
acampamentos, conhecendo toda
a rede do CCB, sempre ao lado de
Sardinha, em suas missões como

Representante Regional, Presidente do Departamento de São
Paulo e Conselheiro Benemérito
vitalício do Clube.
“Minha amiga e companheira
por mais de seis décadas, foi no
CCB que nós vivemos as maiores e mais gratificantes atividades, através da convivência com
familiares e amigos”, comentou
Sardinha.
Guardemos, então, as nossas
lembranças da simpatia, da alegria e participação desta amiga
campista Iara.
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► O verão está chegando, mas em Campos do Jordão o clima estará sempre ameno
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► Praias, shoppings, cultura e natureza disponíveis acampando no entorno do Recreio

Campos do Jordão, Recreio e Clube dos 500:
entre montanhas e praias, escolha o seu camping

O

s projetos de vida vêm retomando gradativamente seus
rumos após o grande avanço
nacional na vacinação, com milhares de campistas dispostos a viajar
aos campings da Rede CCB para
desfrutar de boas estadas de lazer e
encantos naturais em regiões atraentes do País. As áreas sugeridas para
sua escolha neste mês de novembro
foram: Campos do Jordão (SP-02),
Recreio dos Bandeirantes (RJ-10) e
Clube dos 500 (SP-01).
Em Campos do Jordão, a “Suíça Brasileira” reserva sofisticação e
um passeio de Litorina pela Estrada
de Ferro, avistando toda a paisagem,
enquanto que no Recreio dos Bandeirantes a presença de um bairro
jovem com clima de praia e a terceira opção voltada para o turismo
religioso em Guaratinguetá e Aparecida e as caminhadas ecológicas na
região, onde se inclui a hospedagem
no conhecido Clube dos 500.
CAMPOS DO JORDÃO:
ENTRETENIMENTO
Camping – O SP-02 fica localizado no bairro Rancho Alegre, ao
lado do Horto Florestal, a 7 km do
centro da cidade. Além das instalações-padrão, o camping conta ainda
com cantina, chuveiros quentes e
quadra de vôlei.
Acesso - O acesso para quem
vem do Rio de Janeiro ou São Paulo é seguir pela Via Dutra. A cidade
fica a 192 km da capital paulista, via
Quiririm-Taubaté (SP-50) e a 184
km via Caçapava ou São José dos
Campos (SP-123). Outra alternativa
para quem vem de São Paulo é pela
Rodovia Ayrton Senna e para quem

ximo aos redutos: Prainha, Praia de
Grumari e Praia da Macumba, e sta
fronteira ao camping.

► Acampando no Clube dos 500, Você dispõe de lazer no camping e nos arredores
sai de Belo Horizonte, o melhor é
passar por Taubaté.
Atrativos - No roteiro de entretenimento há o passeio na Litorina
pela Estrada de Ferro do Jordão com
direito a uma paisagem sedutora. Já
a gastronomia de Campos do Jordão
conquista a todos os paladares. Os
restaurantes locais possuem especialidades distintas, que vão desde
os finos pratos da culinária francesa
até os tradicionais fondues e casas de
chocolate. Para quem gosta de aventura, o complexo da Pedra do Baú
reserva momentos de pura aventura
nas formações rochosas formadas
pelo Baú, Bauzinho e Ana Chata.

RECREIO: SURF
Camping - O RJ-10 conta com
instalações-padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
quadras de esportes, pavilhão de lazer, playground e praia fronteira. O
camping fica a 45 km do centro do
Rio, na Estrada do Pontal, 5.900, em
frente à praia.
Acesso - Para quem vem pela
Rodovia Washington Luiz ou Via
Dutra, o melhor caminho é pela Linha Amarela. Seguir para a Barra da
Tijuca, Linha Vermelha, entrando à
direita na Linha, depois à direita pela
Av. Ayrton Senna, direto até a praia
e dobrando à direita na Avenida Lú-

cio Costa (ex-Sernambetiba), em
direção ao Recreio, sempre pela orla
marítima.
Atrativos - A região do Recreio
dos Bandeirantes oferece, além de
suas praias, um diversificado roteiro
de atrativos. Um dos mais tradicionais centros comerciais do bairro é o
Shopping Recreio, o mais próximo
do Camping. Logo adiante, o moderno e amplo Américas Shopping, na
Avenida das Américas, também com
um comércio variado, cinemas e
uma completa praça de alimentação.
No Recreio há também as famosas
praias. Points de surfistas, o camping
está em um local privilegiado, pró-

CLUBE DOS 500:
RELIGIOSIDADE
Camping - O SP-01 possui
instalações-padrão, playground, piscinas para adultos e crianças, quadra
de vôlei e campo de futebol. Há também um pavilhão de lazer equipado
com churrasqueira para as confraternizações.
Acesso - O camping fica a aproximadamente 185 km da capital
paulista e 261 km do Rio de Janeiro.
Para chegar ao camping é necessário
seguir pela Rodovia Presidente Dutra até o km 60, em Guaratinguetá.
Atrativos - Com destaque para o
turismo religioso, próximo ao camping, as cidades como Guaratinguetá
e Aparecida são opções de passeios.
Várias igrejas centenárias, incluindo
a Basílica de Nossa Senhora Aparecida fazem parte deste roteiro. Outro
ponto forte são as caminhadas ecológicas e visitas a quedas d’água que
estão disponíveis para os turistas.
SERVIÇO:
Camping de Campos do Jordão (SP-02): (12)3663-1557
Camping do Recreio (RJ10): (21) 3825-9209
Camping do Clube dos 500
(SP-01): (12)3122-4175
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Site do CCB: www.campingclube.com.br
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As praias
paradisíacas
de Prado

nteressantes atrações o visitante pode esperar ao viajar
para a costa sul do Estado da
Bahia, especialmente em Prado,
onde o turista ou o campista terão
oportunidades de conhecer praias
paradisíacas espalhadas por todo
o litoral. As atrações são tantas
que corre-se o risco de deixar algum lugar ou atração imperdível
passar em branco no seu roteiro.
O Campista montou um programa
especial com lugares legais para
tornar sua visita muito agradável.
Confira!

PRAIA DA PAIXÃO
A primeira parada nos roteiros
turísticos pode ser na Praia da Paixão, uma das mais belas da cidade
com excelente infraestrutura para
receber os visitantes. Cercada por
falésias e com um mar esverdeado,
os visitantes também podem se refrescar no riacho paralelo à orla e,
na parte gastronômica, saborear as
porções servidas pelas barracas que
existem no local.
TORORÃO
As falésias avermelhadas emolduram o cenário, na companhia de
um mar verde bem clarinho. A faixa
de areia é bem extensa, permitindo que seus visitantes façam longas
caminhadas por toda a orla para admirar a paisagem. Na praia há uma
cascata que joga água doce de uma
falésia à beira-mar, perfeita para
quem quer se banhar na água salgada. O local tem ainda um restaurante que serve porções e pratos
diversos.
MONTE PASCOAL
Não pense que esse cantinho do
litoral baiano só vive de praias, pois
a região tem ainda muitas outras belezas naturais, como o Monte Pascoal que fica dentro de um parque
nacional. No local, os visitantes podem explorar a natureza, fazer trilhas até o topo da montanha, nadar
no rio que passa pelo parque e também observar um pouco da fauna e
flora, já que há muitos animais que
vivem por lá.
RECIFES DE GUARATIBA
Não deixe de mergulhar com os

recifes de Guaratiba em alto mar.
Durante a maré baixa, os recifes
de corais surgem do mar, principalmente, em dias de lua nova e lua
cheia. Nesses dias, o mergulho é a
grande sensação entre os turistas
que podem nadar em águas quentinhas para observar os corais e peixes de todas as formas e cores. Se
der sorte é possível ainda encontrar
arraias e tartarugas marinhas.
ABROLHOS
Prado não tem belezas apenas
em sua superfície. O fundo do mar
revela cenários exuberantes com
uma rica vida marinha e espécies
aquáticas das mais variadas, proporcionando mergulhos inesquecíveis
aos visitantes. Na cidade, pode-se
contratar passeios para mergulhar
no arquipélago de Abrolhos, considerado o lar de baleias jubartes, que
migram da Antártida para o sul do
litoral da Bahia. Ao desembarcar
nesta ilha, existe a oportunidade de
nadar em águas quentes, cristalinas
e rasas na companhia de diversas
espécies marinhas, como peixes,
tartarugas e arraias. Considerado
um dos 10 melhores pontos de mergulho do mundo e o complexo coralíneo mais importante do Atlântico
Sul, é possível praticar a modalidade livre e o mergulho autônomo no
arquipélago.
CUMURUXATIBA
Uma região famosa por ter
praias pacatas e de beleza rara, abriga praias bem tranquilas e algumas
contam ótima estrutura. Na hora de
escolher qual praia visitar, inclua na
lista lugares como as Praias do Píer,
a do Rio do Peixe e a do Moreira.

► É preciso conhecer para crer que ainda existe um paraíso como Abrolhos

► O camping de Prado está lá, lindo, de frente para o horizonte

onde poderá curtir um mar esverdeado de águas transparentes e quentinhas. No local há também um
lago de água doce que deságua no
mar e também falésias que cercam
alguns trechos da praia. Um lugar
belíssimo para relaxar e apreciar a
paisagem.

CORUMBAU
A 100 quilômetros de Prado,
bem pertinho, a Ponta do Corumbau é um lugar apaixonante com
um clima bem tranquilo. Por lá,
você encontra belas praias de águas
cristalinas. Durante a maré baixa,
é possível caminhar por bancos de
areia que levam até o meio do mar.

PRADO À NOITE
Depois que o sol se põe a cidade também não perde seu encanto e há muito o que fazer na parte
da noite.O point da região fica
no Beco das Garrafas, um calçadão da rua Rui Barbosa, no centro
histórico. O local é famoso por ser
repleto de bares e restaurantes instalados em casarões e com mesas
e cadeiras na calçada, garantindo
muita animação.

BARRA DO CAHY
Ao escolher o que fazer em
Prado, , não se esqueça de dar uma
passadinha na Praia Barra do Cahy,

O Bistrô Donna Flor é um local
que vale conhecer. Além de apresentar uma boa gastronomia com
pratos típicos, o local tem um am-

biente animado e está sempre lotado, principalmente, nos feriados e
finais de semana.

para carga de bateria de trailers. O
camping está a 6 km do centro da
cidade.

O Neo Cicerone é um restaurante que fica aberto dia e noite,
localizando-se perto do Beco das
Garrafas. Se você quiser aliar um
pouco de animação a um ambiente
mais rústico e com ótima gastronomia, esse é um bom lugar em Prado.
O Banana da Terra é um verdadeiro clássico na noite da cidade,
ocupando um casarão bem grande.
Por ficar bem na esquina, esse local é bem disputado, pois dá para
observar o movimento no Beco das
Garrafas.

Acesso – Para chegar ao camping, segue-se pela BR-101. Escolha entre duas opções: entrar pelo
km 361, em Teixeira de Freitas,
seguindo por uma estrada de asfalto de 94 km até a entrada do camping. A outra opção é seguir por
Itamaraju, no km 428 da BR-101,
percorrendo 68 km por uma estrada
asfaltada. Prado está a 812 km de
Salvador e a 200 km de Porto Seguro.

HOSPEDAGEM / PRADO
Camping – O BA-03 conta
com instalações-padrão, chuveiros
quentes, quadra de esportes, cantina com área aberta e arejada, biblioteca, luz elétrica para as dependências (220v) e ponto de energia

SERVIÇO:
Camping de Prado (BA-03): (73)
99949-1558 ou (73) 99994-5148
Site do CCB: www.campingclube.com.br  
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
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Dicas sobre lazer em Bertioga

mbora aproveitar a vida boa
de frente para o mar seja uma
das principais coisas para fazer em Bertioga, há certos detalhes
que podem deixar a sua experiência
ainda mais prazerosa, entrando no
seu roteiro de viagem. Além disso,
não é necessário muito tempo para
conhecer os principais atrativos da
cidade.
A pouco mais de 100 quilômetros da grande São Paulo, os turistas
que quiserem dar uma escapada da
maior metrópole brasileira conseguem fazer uma bela viagem de final de semana, inclusive de ônibus,
gastando menos de duas horas na
estrada. Pensando nisso, O Campista
preparou alguns programas que você
pode incluir no seu itinerário.
Para aqueles que chegam à região, o camping de Bertioga (SP-05)
encontra-se apto para hospedagem.

de compras de todo o litoral.
ALDEIA DOS GUARANIS
Como extensão da praia de Boraceia, a Aldeia dos Índios Guaranis
abriga aproximadamente 500 índios
que vivem de um modo tipicamente de acordo com as tradições. As
visitas à reserva são feitas necessariamente com um monitor turístico
ou ambiental credenciado pela Fundação Nacional do Índio (Funai),
em passeios que, geralmente, duram
meio dia.

► Na vila brejeira de Bertioga também há espaço para o moderno: Riviera Shopping

O CALÇADÃO DO CENTRO
Uma das surpresas mais agradáveis em Bertioga é encontrar um
calçadão à beira-mar pra lá de bem
cuidado no centro da cidade. Além
das tradicionais ciclovias e de um
espaço para pedestres, a orla da praia
central tem ainda jardins, pista de
skate e playground para a criançada.
PRAINHA BRANCA
A Prainha Branca é uma boa
escolha para se passar um dia de
descanso na areia. O mais curioso,
porém, é que na verdade ela é uma
praia da cidade vizinha Guarujá.
Mas isso nem de longe chega a ser
um problema, porque ela se encontra na divisa dos dois municípios, e
é mais prático chegar até lá desde o
centro de Bertioga do que do centro
do Guarujá. Acessada somente pelo
mar ou por trilha, a Prainha Branca
é famosa pelo seu ambiente rústico
e alternativo. Os locais para comer
também não faltarão, mas na faixa de
areia os dois quiosques mais arrumados são o Larica’s Point e o Recanto
da Ilha Bar. Para chegar à Prainha
Branca desde Bertioga, o jeito mais
prático, rápido e confortável é fazendo a travessia de barco, que custa
R$ 25,00 por pessoa. Os barqueiros
ficam no calçadão do Canal de Bertioga, próximo ao Forte de São João.
É só chegar lá e negociar a aventura
pelo mar. Quem quiser economizar
esse desembolso também dá prá
chegar sem gastar um único centavo com o deslocamento. Neste caso,
basta pegar a balsa de Bertioga para
Guarujá, ondepedestres não pagam,
e ao descer no lado de Guarujá fazer
uma trilha leve que dura entre 30 e
40 minutos.
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► Na visita à Aldeia Guarani, Você convive com a verdadeira cultura dos indígenas

► E defronte ao camping, vai estar lá a Praia da Enseada
PRAIA DE ITAGUARÉ
Localizada a 17 quilômetros do
centro de Bertioga, a Praia de Itaguaré é solvestre e não há nenhuma
estrutura pé na areia, um lugar verdadeiramente deserto principalmente
na baixa temporada. Apesar de poder
acessar seu canto direito a partir da
Praia de São Lourenço, o pedaço
mais bonito e fotogênico é onde o
Rio Itaguaré deságua no mar, com

acesso pela Rodovia Governador
Mário Covas(BR-101). Quem estiver sem carro consegue chegar lá utilizando as linhas de ônibus que vão
até Boracéia (linhas 2 e 9, sendo que
a 9 é a mais rápida), porém, avisar
ao motorista para parar no ponto da
Praia de Itaguaré. Como neste trecho
da rodovia há basicamente um ponto
de ônibus por praia, se errar o local
de descida terá que caminhar alguns

quilômetros para voltar.
RIVIERA SHOPPING
Com cerca de 50 lojas e 16 quiosques de roupas e acessórios, cinema,
peças de teatro, esportes, livraria,
drogaria, perfumaria, moda feminina e infantil, Riviera Play, boliche e
uma completa praça de alimentação
composta de bares e restaurantes, o
Riviera Shopping é o maior centro

GASTRONOMIA
Localizado no centro da cidade
o Burguers Fire serve lanches gostosos, um preços acessíveis e num espaço bacana, e tem a temática Rock
and Roll. Alí, os nomes dos combos
são referências a bandas conhecidas
nos quatro cantos do mundo. Quem
quiser comer apenas o hambúrguer vai gastar algo entre R$ 20,00
e R$ 27,00. Já o combo com fritas
e bebida fica na faixa de R$ 35,00.
Também no centro, na movimentada
Avenida Anchieta, o Pastel Bertioga
é uma escolha certeira para quem
estiver em busca de um lugar para
beber e comer bem, num espaço
agradável e aconchegante. Além de
pastéis doces e salgados, o cardápio
inclui panquecas, lanches e porções.
HOSPEDAGEM / BERTIOGA
Camping - O SP-05 possui
instalações–padrão e praia fronteira. Está localizado na Av. Anchieta,
10.500, na Praia da Enseada, a 6 km
do centro da cidade.
Acesso - Os campistas que vêm
de São Paulo devem seguir pela rodovia Presidente Dutra, entrar em Mogi
das Cruzes e pegar a rodovia Mogi-Bertioga (SP 070). As Rodovias
Anchieta/Imigrantes,
Piaçaguera-Guarujá e Rio-Santos também são
opções de acesso. A cerca de 70 km
de São Paulo, a viagem pode ser realizada em menos de uma hora. Os que
vêm do Rio de Janeiro podem escolher entre seguir pela Dutra até a rodovia Mogi-Bertioga ou pela rodovia
Oswaldo Cruz que começa em Taubaté até pegar a Rio-Santos. A distância
é de aproximadamente 400 km.
SERVIÇO:
Site e informações: www.
bertioga.sp.gov.br
Camping de Bertioga (SP05): (13) 3311-9329
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978
Site do CCB: www.campingclube.com.br
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INFORME CCTUR

e-mail: cctur@campingclube.com.br

natureza é uma bela oportunidades de conhecer
e respeitar patrimônios arqueológicos, ambientais, artísticos e culturais.
Se optar por visitar cidades menores, onde
a natureza está mais presente, uma boa forma
de aderir ao turismo consciente é prestigiar a
economia local, fazendo suas despesas no seu
próprio comércio, comprando artesanato ou experimentando sua gastronomia típica.
Lembre-se, também, que transmitir sentimentos de respeito à fauna e à flora é demonstrar amor ao meio em que se convive, podendo
ser um bom momento para ensinar aos pequenos a importância das árvores, das flores e dos
CERTIFICAÇÃO DA VACINA
Enquanto os poderes públicos, em seus três animais que compõem o ecossistema que estão
níveis não chegam a um entendimento apolítico, visitando.
mas científico, cuide-se de suas garantias pessoNO RIO DE JANEIRO, A NEGÓCIOS
ais quanto aos riscos da transmissão do vírus da
Quando Você vier ao Rio de janeiro para curCovid-19. Entenda que ao manter as garantias
tir
as
praias, os passeios ou rever amigos é lógifundamentais do uso permanente da máscara,
co
que
o destino correto é o Camping do Recreio
distanciamento social e da higienização com áldos
Bandeirantes.
Mas quando vier a negócios,
cool em gel, Você está se protegendo a si próprio
em
viagem
rápida,
experimente o Hotel Itajue as pessoas ao seu redor, inclusive familiares.
bá,
na
Cinelândia,
com
café da manhã, diárias
Lembre-se, também, que cada vez mais os resacessíveis,
restaurantes
no
entorno, ao lado do
taurantes, cinemas, museus, espetáculos, exposiMetrô,
aduas
estações
do
VLT
até o Santos Duções, clubes, academias estão condicionando o
mont.
No
sentido
contrário,
em
percurso maior,
ingresso das pessoas à apresentação do certificao
VLT
passa
em
frente
à
Rodoviária
Novo Rio.
do, passaporte, caderneta, qualquer documento
Experimente!
reservas@itajubahotel.com.br
que comprove a vacinação em suas duas doses.
Portanto, Você que sai a turismo com a família,
não transforme sua alegria, seu prazer em aborrecimentos!
ESTÃO ACABANDO COM ELA

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!

A VEZ DO TURISMO CONSCIENTE
Nesta expectativa de se voltar a um “novo
normal”, Você já pensou em programar suas próximas férias reunindo toda a família? A sensação
de tranquilidade e de descanso, tão recomendável neste momento, deve estar em pauta, lado a
lado com a ansiedade por um passeio incrível. Se
Você mora em uma cidade grande, pode optar por
um destino que ofereça mais natureza, onde seja
possível praticar um turismo consciente. Ainda
mais se os filhos forem crianças, acostumá-los a
adotar esse tipo de programa será positivo e útil
para toda a vida. Viajar com mais contato com a

A propósito das sugestões que a CCTUR tem
apresentado para que Você conheça logo a Amazônia e outros patrimônios florestais em nosso
país, Você pode optar por um passeio pelo Pantanal Sul-Matogrossense, com duração de seis
noites, em um roteiro fluvial a bordo do navio
MS Kayanã, em cabines exclusivas, com refeições “all inclusive”, incluindo um city-tour em
Bonito. A redenção da vacina contra a Covid-19
ainda está chegando, mas Você pode começar
desde já a se programar e ser um dos primeiros
a desfrutar do mundo novo do lazer despreocupado.

► O conforto do navio Kayamã completa o esplendor do programa pelos rios do Pantanal

Rua Senador Dantas, 75 – 27º andar – sala 2707
Rio de Janeiro (RJ) - Tel/Fax: (21) 2240-5390

Bônus de Pernoites tem
validade ampliada

D

entro das medidas de ajuste das condições e custos
de acampamentos na Rede
do CCB, aprovadas a partir do mês
de julho passado, a Direção Nacional autorizou a ampliação do prazo
de validade dos bônus de pernoites
sorteados mensalmente entre os associados proprietários adimplentes,
de três para seis meses, com o sorteio mensal de trinta matrículas, sem
hipótese de revalidação.
Outra novidade no novo sistema
foi a extensão da possibilidade dos
bônus serem utilizados alternativamente para famílias convidadas dos
associados, caso estes não desejem
usar pessoalmente as bonificações
recebidas, bastando identificar o
049732-0 (SP)
051296-8 (RJ)
072961-2 (SP)
094156-5 (SP)
120629-3 (RJ)
141445-6 (MG)
157045-6 (RJ)
188830-4 (SP)
191734-9 (ES)
208477-5 (SP)

titular do grupo indicado, não associado do Clube, sem a necessidade
de acompanhá-lo durante o acampamento escolhido.
As trinta matrículas relacionadas a seguir correspondem aos associados sorteados dentro do novo
sistema de validade improrrogável
de seis meses, a partir de dezembro
próximo.
Os bônus sorteados anteriormente, pelo sistema antigo de vigência trimestral, que não tenham
sido utilizados em seus prazos, poderão ser revalidados a pedido de
seus titulares a partir de quando
as recomendações de isolamento
social estiverem em fase de abrandamento.

212848-0 (MG)
224646-6 (RJ)
226578-7 (SP)
231313-2 (RJ)
232387-8 (RJ)
235077-8 (RJ)
235320-5 (RJ)
235337-8 (RJ)
235468-3 (SP)
235527-3 (RJ)

235760-7 (BA)
235926-9 (SP)
236105-4 (SP)
236189-2 (SP)
236342-0 (SC)
236359-3 (RJ)
236372-1 (SP)
236384-4 (RJ)
236403-6 (SP)
236461-2 (RJ)

EM UBATUBA

TUDO PARA O
SEU ACAMPAMENTO

Rodovia Oswaldo Cruz, 1368 - Tel.: (12) 3833-5756
A 300 metros do trevo de subida para Taubaté

VENHA NOS VISITAR!
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Já é Natal em Canela e Gramado
A
Serra Gaúcha, com destaque para as cidades vizinhas de Canela e Gramado, iniciaram seus festejos de fim de
ano em outubro último. O Sonho de
Natal em Canela será finalizado em
9 de janeiro, enquanto o Natal Luz
em Gramado estende-se até 30 de janeiro do novo ano.
Para os campistas que estejam de
passagem pela região, o camping de
Canela (RS-01) está apto para hospedagem. As cidades próximas distam
cerca 20 minutos uma da outra. Consulte o CCB sobre essa possibilidade, não esquecendo do comprovante
de vacinação, uso da máscara e álcool em gel 70%.
A 34ª edição do Sonho de Natal
deste ano do Sonho de Natal em Canela, com o tema “É preciso ter coragem para reinventar-se!” , começou
no dia 22 de outubro e irá até o dia 09
de janeiro de 2022, e foi remodelada
levando ainda em conta os protocolos sanitários específicos, mesmo
após a vacinação, para garantir a segurança dos espectadores por conta
da pandemia do Coronavírus.
O evento segue com apresentações de teatro e música pela cidade,
além de emocionantes projeções na
Catedral de Canela. A grande novidade da edição de 2021 será a utilização do Teatro Municipal de Canela,
que será palco de shows musicais,
como O Som do Vento e Christmas
In Concert, além da encenação Auto
de Natal e as peças teatrais Sonho
Infantil, O Guardador de Rebanhos,
aos Olhos de Mãe e o teatro de bonecos Natal do Carlão.

CATEDRAL DA PEDRA
A Catedral de Pedra, coração da
cidade, terá os espetáculos de projeção na Igreja. São eles: Vida e a
Fábrica de Sonhos. Outras atrações
como Árvores do Sonho, onde a comunidade irá decorar pinheirinhos, e
a Paradinha de Natal (em carros alegóricos) ocorrerão nas vias centrais
da cidade.
PARADA DE NATAL
Desde quando a pandemia deu
início em 2020, o Sonho de Natal
ganhou um desfile com carros decorados e iluminados que passam pelo
Centro de Canela. Os personagens
buzinam e desfilam pela rua principal. O Papai Noel segue ainda de
máscara neste ano acenando de longe no Bustour. A decoração de Natal
das ruas promete ser destaque dentro
de toda a programação. Os principais
ornamentos estão situados na Praça
João Corrêa (a praça principal em
frente à Estação Campos de Canela),
na rua principal e no cartão postal da
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Opinião
Luiz Marcos Fernandes

De volta aos
campings

► Em Canela, o deslumbrante Sonho de Natal se estende até o início de janeiro

► No Natal Luz de Gramado, como diz o tema deste ano, a magia é real
cidade, a Catedral de Pedra.
CURTIR PAPAI NOEL
Na Praça central da cidade haverá a tradicional Casa do Papai Noel,
mas ainda não foi confirmada a data.
Em 2020, a casa iniciou em 19 de
novembro e ficou até o dia do Natal.
Por fim, não ficou muito claro se terá
o Papai Noel de rapel na Catedral
da Pedra ou se a atração será apenas
virtual como aconteceu em 2020.
Consulte o site no serviço para maiores informações e novidades sobre o
evento.
HOSPEDAGEM / CANELA
Camping – O RS-01, localizado
num bosque de araucárias, conta com
um pavilhão de lazer, quadras de esportes, cantina, churrasqueiras cobertas, piscinas naturais e cancha de
bocha, além das instalações-padrão.
Acesso - Para se chegar ao camping de Canela, na Rodovia RS-235
que liga Canela a Gramado, basta pegar a estrada asfaltada que dá acesso
ao Parque do Caracol. Percorridos

quatro quilômetros, subir à direita e
de lá percorrer mais um quilômetro
até o RS-01.
NATAL LUZ DE GRAMADO
Neste ano, o Natal Luz terá como
tema “Aqui a magia é Real” e vai se
estender por todo o mês de janeiro.
No alto de uma montanha, Gramado se transforma quando o Natal se
aproxima. Na cidade, as ruas, a arquitetura e a população lembram em
muito pequenos vilarejos europeus,
que num passe de mágica vira a terra
do Natal. Um lugar encantado, cheio
de magia e que, claro, torna-se a
casa do Papai Noel e seus ajudantes.
É durante o Natal Luz que cada
casa, rua, loja, árvore ou poste, ganha a cara do Natal. Milhares de
luzes enfeitam a bela cidade e apresentações teatrais, musicais, desfiles e eventos, criando sensações,
emocionando o público, resgatando a simbologia natalina. Confira a
programação completa no serviço
a seguir e embarque nessa aventura
natalina!

SERVIÇO:
Evento: Natal Luz de
Gramado 2021
Data: 28/10/2021 até 30/01/2022
Programações: www.natalluzdegramado.com.br
Facebook: www.facebook.
com/natalluzoficial
Instagram: @natalluzoficial
SERVIÇO:
Evento: Sonho de Natal em Canela 2021
Data: 22 de outubro de 2021
até 09 de janeiro de 2022
Telefone: (54) 3281-5199
E mail: turismo@canela.rs.gov.br
Programações e locais: www.
sonhodenatal.com.br
Facebook: www.facebook.
com/sonhodenataldecanela
Instagram: @sonhodenataloficial
Camping de Canela (RS01): (54) 3282-4321
Site: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

Às vésperas de mais uma
temporada de férias e verão, é
fácil imaginar que os associados do CCB não veem a hora
de poder voltar a frequentar
seus campings preferidos. Depois de quase dois anos de pandemia e isolamento, nada mais
gratificante do que poder voltar
a desfrutar do ambiente descontraído dos acampamentos, com
os amigos ou familiares. Claro
que nada será como antes, e
bem se sabe que ainda se fazem
necessárias medidas restritivas
e de bom senso, para evitar
eventuais contaminações.
Foi um período difícil e
complicado, mas com as medidas adotadas pela atual diretoria e com a colaboração de
todos já podemos prever um
novo ano, com maior otimismo
e saúde. Tivemos perdas dolorosas, mas é hora de retomar o
ritmo da vida, de forma gradativa. A simples perspectiva de
poder tirar uns dias de lazer e
descanso nas unidades do CCB,
possibilita esse retorno gradativo e promissor. É hora de se
programar e aproveitar os dias
de sol junto à natureza.
Ao mesmo tempo, é fundamental que, após esse período de crise e dificuldades, que
afetou a todos, os associados
mantenham as suas taxas em
dia, pois o CCB continua a ser
uma grande família e conta com
a colaboração de todos para
manter o equilíbrio financeiro.
Neste momento de volta à normalidade, só podemos desejar
a todos os campistas e funcionários o retorno a convivência
saudável nos campings, sem
exageros, mas de forma consciente. Aproveitem o que de
melhor podem desfrutar e um
brinde à vida.
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Campanha de Pai para Filho
segue com benefício ampliado

C

Fisioterapia ao Alcance de Todos

ontinua em vigor a campanha
“De Pai para Filho”, oferecendo descontos para as novas subscrições até o máximo de 97%
do valor atual do título à vista para
aqueles associados proprietários que
tenham completado mais de 25 anos
de efetiva contribuição das taxas de
manutenção. De acordo com a promoção, os pais podem oferecer a seus
filhos e netos a subscrição de novos
títulos com descontos progressivos
a partir de 50% do valor da proposta
à vista, desde quando completem 5
anos de efetiva contribuição de taxas
de manutenção, aumentando os descontos em escalas de 10% para cada

5 anos somados da contribuição da
manutenção, até 97% a partir de 25
anos de Clube.
Em se tratando de admissões promocionais, as taxas mensais de manutenção vinculadas aos novos associados passam a ser apropriadas a partir
do mês seguinte ao da subscrição.
Transferência por transmissão
Outra novidade disponível para
associados mais antigos é a possibilidade de transferência de títulos de
propriedade por transmissão de pais
e mães para seus filhos, desde quando
o transmitente tenha alcançado vinte
anos de associação com efetiva con-

tribuição de taxas de manutenção.
Por esta alternativa, no ato da
transmissão do título de propriedade
para um dos filhos, o pai continuará
como associado do Clube, na condição de dependente do filho. Mesmo
nos casos em que a titularidade como
associado seja da mãe, o cônjuge até
então registrado como seu dependente estatutário poderá se habilitar a
essa condição de dependente, se assim for requerido.
As transferências de remissões
por serem dissociadas das rotinas dos
títulos de propriedade, não se inserem
automaticamente nesta modalidade
de transmissão.

Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

O associado

, matrícula:

indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:

Fisioterapeuta

Traumato-ortopedia / Neurologia
/ Geriátrica / Respiratória /
Reumatologia / Neuropediatria
PILATES: Solo / Bola Suíça

Drenagem Linfática Manual
ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO
O seu consultório de
fisioterapia em sua casa!
Cel.: (21) 96477-2614
e-mail: andrea.ang.pin@gmail.com
30% DE DESCONTO PARA SÓCIOS QUITES DO CCB

Nome:

CPF:

Endereço:
Telefones: (

CEP:
)

e-mail:

Sendo confirmada essa subscrição, devo receber em até 30 dias um carnê com bônus de pernoites, em valores de acordo com a forma de admissão, nas condições descritas nos próprios bônus.
Assinatura

Local e Data

Promoção Novos Associados
segue em vigor
A Promoção Novos Associados
continua em vigor com a possibilidade de garantir descontos aos associados que recomendam seus amigos
e familiares para se tornarem sócios
do CCB. Com isso é garantido um
bônus de estadias gratuitas para
você, com bônus de R$ 80,00 até R$
180,00. Para participar, basta indicar

amigos para se associarem ao Clube.
A cada indicação confirmada,
os sócios e seus dependentes são
beneficiados com bônus/pernoites
com validade de até um ano para os
associados e seus acompanhantes.
Para cada grupo de cinco indicações
confirmadas, os associados recebem
mais 20% do valor total dos bônus

TERMOFIX Desumidificador

-

entregues. Lembramos que essas
bonificações não servem para compensar taxas de ocupações de módulos, equipamentos desocupados,
estadas diurnas, animais permitidos
ou outras específicas. Preencha o seu
cupom abaixo e o envie para qualquer uma das secretarias do CCB
pelo correio, fax ou e-mail.

Anti-môfo

Protege o seu guarda-roupas, documentos, bens e equipamentos

Mínimo consumo de energia elétrica - Em 110 v ou 220 v - Vendas para todo o Brasil

Elimine de fato a umidade em seu trailer ou motor-home
Representantes em todo o Brasil
www.termofix.com.br

VENDAS
PARA O
RIO GRANDE
DO SUL
Jairo Borges
Tel.: (51)
3232-2681
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ClassiCamping

Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

Camping Clube do Brasil
FUNDADO EM 07/07/1966

55
anos

FUNDADOR: Ricardo Menescal
Presidente Nacional: ...................................João Luiz Pimentel Neiva de Lima (PR)
1º Vice-Presidente Nacional: ......................Fernando Cespe Barbosa (RJ)
2º Vice-Presidente Nacional: ......................Luiz Fernando Napolitano (SP)
Diretora Tesoureira: ...................................Lúcia Maria Martins Gualberto (RJ)
Diretor Secretário: ......................................Christian Fric de Camargo Kerin (PR)
Diretor de Patrimônio: ...............................Jorge Luiz Nogueira de Moraes (RJ)
Diretor de Caravanismo: ............................Carlos Ricardo Monteiro (RJ)
Diretor de Comunicações: ..........................José Carlos de Sá Vasquinho (RJ)
Diretor Nacional para a Região/SP:...........Aymberê Guedes de Araújo (SP)
Diretor Nacional para a Região/SUL:........Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima (SC)
CONSELHO FISCAL
Titulares: Anival de Morais Braga, Marcos Vinicius Coutinho e Pedro Alves Pereira
DEPARTAMENTO DO RIO DE JANEIRO
Presidente: José Carlos de Sá Vasquinho
DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO
Presidente: Aymberê Guedes Araújo
Vice-Presidente: Everaldo Francisco da Silva
DEPARTAMENTO DO SUL
Presidente: Christian Fric de Camargo Kerin
Vice-Presidente: Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Diretor Executivo: Ademar Moesia de Albuquerque
Chefias Administrativas: Jorge Elias Morgado (Rede de Campings); Graça Caetano
(Cadastro); Francisca Vieira (Cobrança); Marcos Parreira (Processamento de Dados);
Pedro Alves Pereira (Conservação e Obras); Willian Tadeu Alves de Oliveira (Secretário
Administrativo).
Secretarias Regionais: Marcos Carpes (SP); Mara Rita Mazzottini (Campinas); Maria
Cremilda de Lucena (NORDESTE); Edgard Kenji (SUL).
ENDEREÇOS
SEDE NACIONAL: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708 - Centro (CEP
20031-914) - RIO DE JANEIRO (RJ) - Tel.: (21) 2532-0203 - FAX: (21) 2524-5794
SÃO PAULO (SP): Rua Minerva, 156 - Bairro Perdizes
CEP 05007-030 - Tel.: (11) 3864-7133 - Fax: (11) 3871-9749
CAMPINAS (SP): Av. Francisco Glicério, 1046 - conj. 106 - Edifício Dom Nery - Centro
(CEP 13012-100) - Tel./FAX: (19) 3234-4715
SALVADOR (BA): Rua Portugal, 03/salas 404/410 - Centro
(CEP 40015-000) - Tel/Fax: (71) 3243-0029
E-MAIL: ccb@campingclube.com.br
INTERNET: www.campingclube.com.br
DISQUE-CAMPING: (21) 2532-0203

Periodicidade: Mensal
Redação: Rua Senador Dantas, 75/17º andar / sala 1708- Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2532-0203 - FAX (21) 2524-5794
Diretor Responsável: Ademar Moesia de Albuquerque
Editor: Arnaldo Martins
Redatora: Isabelle Machado
Diagramação: Edgar do Lago
Publicidade: Willian Tadeu
Designer Gráfico: Joacil Martins
e-mail: joacilmartins@hotmail.com
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Impressão: Tribuna - Editora e Gráfica

Esta coluna foi criada para servir gratuitamente aos associados quites com seus compromissos sociais, com o objetivo de
facilitar a troca de materiais usados nos campings. As informações devem chegar à redação até o dia 20 de cada mês, sempre
com a matrícula e o endereço completo do interessado, através
do e-mail ccb@campingclube.com.br
Nas transações de equipamentos instalados em campings do
CCB deve ser observada a situação dos registros nas portarias. A
transferência do registro de um equipamento, por qualquer motivo, não garante a
sua permanência no camping, nem a desvinculação de eventuais débitos.

BARRACAS
Alba Casa Grande - Para 6
pessoas e mesa com quatro bancos. R$ 750,00. Eduardo. Tel:
(21) 2551-0993
CARRETAS / BARRACAS
Kabana Camp Luxo – Ano
1998, com reservatório de água
e geladeira elétrica, vários acessórios, impecável, pronta para
acampar. Wilson. Tel.: (19) 91731547/3276-4605.
Compro – Camping Star com
um quarto. João Batista ou Rosa.
Tel.: (21)3242-4839 / 9113-5885.
TRAILERS
Turiscar Quinta Roda – documentação em dia, móveis, quarto
de casal com ar condicionado,
geladeira duplex, fogão 4 bocas,
bar, sofá cama de casal. Telefone:
(21) 96450-0563 / (21)999652660. Mariza Sena.
Turiscar Diamante 660 – Ano
1982, localizado em Paraty. Acomoda até 8 pessoas. Avancê com
copa e cozinha completa. Banheiro com box de água quente,
3 TVs, 1 WI-FI, 5 ventiladores
e climatizador, no-break com
baterias Moura Cleam, utensílios de cozinha e triciclo Elektra.
R$35.000,00. Alfredo. Tel: (12)
99126-3329. E-mail: alfredo28guara@hotmail.com
Turiscar Rubi - Ótimo estado, cooktop elétrico, geladeira,
ar condicionado Split, colchão de
casal novo, mesa com 4 lugares.
Armários diversos. Localizado na cidade do Rio de Janeiro.
Valor: R$ 35.000,00. Contato:
(21)99618-5163.
Motortrailer – Cisne 670 –
Ano 1986, vistoriado em 2016.

Seis pessoas, quarto de casal,
duas beliches, sala reversível
para quarto de casal, cozinha com
fogão 4 bocas, pia inox, geladeira, banheiro com box com água
quente, caixa d’água 250 litros.
Avancê 20 m2, mobiliário e acessórios. Tudo em perfeito estado
e funcionando. R$ 46.000,00 à
vista, sem trocas. Ver nº465 no
Camping de Paraty. Pedro Barbosa: (21) 96469-1401.
KC770 – Completo, acomoda
8 pessoas. Geladeira, ar condicionado, fogão 4 bocas (embutido),
chuveiro com aquecedor à gás.
Oscar Silva. Tels: (21) 27431267/(21) 99644-2922.
Motortrailer Andorinha – Ano
1983, reformado, fechamento
novo, uma cama de casal e beliche, banheiro com box blindex.
Documentação em dia, instalado
no CCB de Cabo Frio (RJ-01).
R$ 22.000,00. Carlos Alberto
Gonçalves Bomfim. Telefones:
(21) 2513-4201 e (21) 9230-9238
– Luci.
Turiscar Rubi – Ano 1980.
Instalado no CCB de Paraty (RJ).
Documentação OK - placa de
Paraty - Todo reformado, pronto
para rodar, com geladeira nova,
fogão 4 bocas, exaustor, banheiro, caixa d’água, mesa que vira
cama de casal, dormitório de
casal. Varanda branca, fechada,
com pia e fogão. R$37.000,00.
Lindamir. Tels.:(11)7104-1771.

Turiscar Quinta roda - Ano
2007, único dono, acomodação
para 8 pessoas, 3 ar condicionados sendo 2 splits, com armários,
bar, adega, quarto de casal, beliche, pia granito, geladeira, fogão
4 bocas com forno, micro- ondas,
sofá-cama casal, MP3, cx. detrito, cx. d’água 180 litros, bomba
shurflo 2.8, pneus novos, avancê
completo. Glória ou José. Tels.:
(22) 9726-6959/ 9871-5001.
MOTORHOMES
Mercedes Benz – Ano 72,
montagem 88, oito pessoas, com
microondas, geladeira, TV, DVD,
fogão 4 bocas, 2 banheiros (um
banho, outro normal), aquecedor
de passagem a gás para chuveiro e pia, termoclima, câmara de
ré, PX, freio a ar, motor traseiro
1620, pneus sem câmara – novo.
Amandio. Tel.: (11) 5851-4953
Mercedes Benz MB 180 –
Ano 94, diesel, modelo Itapoá,
acomodação para 4 pessoas.
R$80.000,00. Paulo Veiga. Tel.:
(53) 9995-4099
DIVERSOS
Pick-Up F 1000 diesel - motor MWM 229/4, cabine dupla,
chassis longo, caçamba tamanho
grande para qualquer trailer e/ou
campers. Pneus novos, bancos
reclináveis, sofá cama, geladeira, tv, ar, direção, cortinas, console central e acessórios. Caixa
05 marchas. Ano 82IPVA
pago. R$ 35.000,00 - Luiz Carlos. Tel: (21) 99915-5817.
Reboque baú – Todo em
chapa galvanizada, reforçado,
tamanho 1X1X1m. R$1.600,00.
Fernando. Tels.: (21) 9958-3185
/ 3157-2714

ALUGUEL DE TRAILERS

Para os interessados, sócios e também seus convidados que desejarem
alugar trailers pequenos no Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio, Serrinha e
Mury, a diária de locação dos equipamentos pequenos mais o pernoite de até
um casal é de R$140,00. Para os trailers maiores, a diária para até 4 pessoas
é de R$175,00, no Recreio e em Cabo Frio. Os associados em dia com seus
compromissos estatutários, tem um desconto de 20% nas séries AA e AP.
Até 02 crianças podem completar o grupo com um pequeno acréscimo de
R$15,00 para cada valor de aluguel/dia. Mais informações e reservas antecipadas podem ser feitas pelos telefones: (21) 2240- 5390 ou (21) 2292-9354.

O

Telefone: (84) 3201-3985
/ (84) 3201-4440

PRAIA DE PONTA NEGRA
A Praia de Ponta Negra é o cartão-postal da cidade não só pela sua beleza
natural, mas também por abrigar um dos
pontos turísticos mais importantes do local: o Morro do Careca, que é, na verdade, uma duna de aproximadamente 120
metros, cercada de vegetação. Além disso,
a Praia de Ponta Negra tem uma infinidade de atrativos, especialmente para quem
quer passear com as crianças. Quando a
maré está baixa, principalmente no canto
direito da praia, o mar é calmo e excelente
para banhos refrescantes com as crianças.

LAGOAS DE JACUMÃ E PITANGUI
Em meio aos dias quentes de Natal,
aproveitar uma lagoa de águas calmas e
refrescantes pode ser o passeio perfeito. E
é exatamente isso que você encontra nas
lagoas de Jacumã e Pitangui. As duas estão
localizadas no município de Extremoz, a
aproximadamente 40 km da capital, e possuem uma variedade de entretenimentos,
como o esquibunda e o aerobunda, que
são passeios interessantes para levar as
crianças. Há também a opção de banhos
nas águas calmas e mornas, em meio aos
quiosques e barracas que disputam os visitantes com os melhores aperitivos e batidas de frutas. O acesso é feito de carro
ou por balsas. O banho é gratuito, mas as
atrações são pagas.

Rio Grande do Norte é uma excelente alternativa para quem procura praias paradisíacas e regiões
pouco exploradas no norte do Brasil. Diferente de alguns destinos mais badalados do
Norte e do Nordeste, na capital potiguar,
Natal, você vai encontrar localidades tranquilas e convidativas para curtir as férias
com toda a família, uma vez que a cidade oferece vários programas para levar as
crianças.
O entorno da região abriga muitas
atrações, desde praias com águas cristalinas até golfinhos, além de opções históricas e culturais. Quem procura passear em
Natal com a criançada se surpreende com
as alternativas de lazer, preços, atenção ao
turista e opções que agradam toda a família.
Para programar sua viagem a Natal, o
camping à beira da Lagoa do Bonfim (RN02) encontra-se apto para hospedagem.

AQUÁRIO DE NATAL
Se tem uma coisa que as crianças
adoram é ver bem de pertinho os grandes
tubarões que recheiam as histórias e os
mares. O Aquário de Natal proporciona
essa oportunidade e muitas outras com um
roteiro que agrada a qualquer um. O foco
do aquário é a conscientização e preservação ambiental. O local recebe muitos animais que não podem voltar ao seu habitat
natural. São muitas as espécies que vivem
no aquário, e entre elas, os tubarões-lixa,
os pinguins.

DUNAS DE GENIPABU
Andar de buggy pelas Dunas de Genipabu já é considerado uma das aventuras
imperdíveis para quem está fazendo turismo em Natal. A atração está a aproximadamente 25 km do centro da capital e não há
quem volte de lá sem contar as aventuras
das manobras emocionantes dos pilotos.
Apesar de seguro e com manobras feitas
por motoristas treinados e capacitados,
além de supervisionados pela Secretaria de
Turismo, esse passeio pode ser “demais”
para quem não espera tanta aventura. Para
essas pessoas, principalmente quando há
crianças no grupo, tem sempre a opção de
conhecer o local com as vans, que tornam
tudo mais confortável.

► Dentre as inúmeras atrações da região, imperdível mesmo é a emoção em Genipabú

As maravilhas nas
praias da Grande Natal

Localização: Av. Litorânea, 1091
- Redinha, Extremoz - RN
Aberti: todos os dias, das 8h às 17h.
Telefone: (84) 3224-2177
MANOA PARK
Nas areias da Praia de Maracajaú,
no município de Maxaranguape, a aproximadamente 60 km da capital, o Manoa
Park é um paraíso para famílias que querem passear em Natal com as crianças. Há
toboáguas de tirar o fôlego, rios com correnteza para passeios com boias, cascatas
artificiais, tirolesa, área infantil e muitas
outras atrações para se divertir o dia todo.
O parque também conta com uma área de
alimentação.
Localização: Avenida Enseada de
Maracajaú, 03, Maxaranguape - RN
Aberto: de segunda a sexta, das 10h às 16h.
Telefone: (84) 9987-6747
PRAIA DE PIPA
A aproximadamente 85 km de Natal,
no município de Tibau do Sul, está a Praia
de Pipa, uma das localidades mais procuradas pelos turistas que estão viajando
com a família. É um dos mais agradáveis
passeios para se fazer em Natal com crianças. No local há um conjunto de praias,
piscinas naturais, dunas e passeios de barcos. Barcos na Baía dos Golfinhos levam
as famílias para esse paraíso transparente,
onde os golfinhos fazem o espetáculo. Está
entre as principais atrações de Pipa, junto

PARRACHOS DE MARACAJAÚ
Os Parrachos de Maracajaú certamente vão chamar a sua atenção. A aproximadamente 60 km da capital, Maracajaú se
orgulha de ostentar uma das maravilhas do
planeta. São piscinas naturais formadas em
alto-mar, onde é possível observar a fauna
e a flora marinha e nadar entre centenas
de espécies que fazem deste lugar o seu
habitat. É uma excelente pedida em uma
viagem para Natal com crianças. Para chegar até os Parrachos, todos embarcam em
catamarãs, lanchas ou barcos que ficam
à disposição no litoral da cidade. Desde
o embarque até a chegada aos Parrachos,
tudo vale a pena: a paisagem exuberante, a
brisa, o calor do sol e a transparência das
águas.
Localização: Maracajaú,
Maxaranguape

► Na Lagoa do Bonfim, nada de aglomeração, só tranquilidade e paz
com a Praia do Madeiro, a Praia do Amor,
o passeio de buggy pelas dunas e o pôr do
sol na Lagoa de Guaraíras.

tre os passeios em Natal, esse certamente
é um dos mais exóticos que vai encantar
crianças e adultos.

CAJUEIRO DE PIRANGI
Bem próxima a Natal, Parnamirim é
a cidade que abriga uma das grandes maravilhas do mundo. O cajueiro de Pirangi
tem mais de 100 anos e ocupa um quadrilátero com 8.500 metros quadrados. Apesar da idade, o cajueiro continua oferecendo mais de uma tonelada de frutas em
certas épocas do ano. Para o visitante ter a
dimensão exata do tamanho dessa árvore,
existe um mirante aberto à visitação. En-

Localização: Av. Dep. Márcio Marinho,
2 - Pirangi do Norte, Parnamirim - RN
Aberto: todos os dias,
das 7h30 às 17h30.
Telefone: (84) 3645-7481
PARQUE DAS DUNAS
O Parque das Dunas é uma das melhores opções para quem procura o que fazer
em Natal. Está fora do roteiro de praia e
sol, que apesar de ser uma delícia, pode

acabar cansando as crianças depois de alguns dias. O parque abriga ainda o Bosque
dos Namorados, que é a segunda maior reserva natural da Mata Atlântica do Brasil e
está repleto de trilhas. O Parque das Dunas
sempre agrada aos seus visitantes. É também indicado para piqueniques com toda
família. As crianças se divertem no parque
infantil e com a vista para o lago repleto
de peixes.
Localização: Av. Alm. Alexandrino
de Alencar, s/n - Tirol, Natal RN
Aberto: de terça a domingo, das 8h às 17h30.

HOSPEDAGEM / LAGOA
DO BONFIM
Camping – O RN-02 possui instalações-padrão, pavilhão de lazer, luz para
equipamentos, chuveiros quentes e quadra
de esportes. São 40 mil m² de um espaço
muito agradável.
Acesso – Os campistas devem seguir
pela BR-101 e nas cercanias do Município de Nísia Floresta entrar no km 119,
pela Av. Dr. Severino Lopes da Silva, no
sentido da chegada a Natal, por detrás do
Posto da Patrulha Rodoviária. Após 2,5
km chega-se ao camping. Lagoa do Bonfim está localizada a 25 km antes de Natal,
via BR-101.
SERVIÇO:
Facebook:www.facebook.com/
RNinformacoesturisticas
Instagram: @RNinformacoesturisticas
Camping Lagoa do Bonfim
(RN-02): (84) 99977-2724
Site do CCB: www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB: (21) 98996-0579
Disque Camping: (21) 25320203 ou (21) 3549-4978

