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GUARAPARI

CARLOS VON
A sua mais nova revista turística do principal balneário ca-
pixaba. O único guia completo, contendo todas as praias 
de Guarapari-ES, catalogadas especialmente para você.



Apresentação
Guarapari está entre as 50 cidades turísticas mais 

belas do Brasil e por que não dizer entre as principais 
cidades turísticas do mundo. 

São mais de 50 praias, que vão das mais bucólicas 
às urbanas. Praias pequenas, praias grandes, 

desertas e urbanizadas.

Neste trabalho, reunimos em fotografias todas essas 
praias de Guarapari, com suas características e par-
ticularidades que, com certeza, irão te surpreender. 
Essa é uma oportunidade singular de conhecer um 

pouco mais de um dos maiores patrimônios de bele-
zas naturais do Espírito Santo e do Brasil. 

Clicando em cima de cada foto das praias, você será 
automaticamente direcionado para a localização 

geográfica via GPS.

CATÁLOGO DE PRAIAS



Costa Águas Azuis 
A Costa Águas Azuis é a primeira para quem vem 
do Sul. Diferenciada pela cor das águas, sempre 
claras e azuis, a Costa Águas Azuis também ofere-
ce boas opções de restaurantes, bares e casas no-

turnas.



Praia de Meaípe: Uma das dez praias mais bonitas do Brasil pela Revista Quatro Rodas, Meaípe é 
uma aldeia de pescadores com todos os seus encantos, da moqueca capixaba ao famoso bolinho 
de aipim. 
Praia dos Pescadores: Algumas árvores oferecem sombra na pequena praia de águas calmas. Os 
pequenos barcos ancorados dão um tom bucólico e remetem à memória de vila de pescadores.

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+de+Mea%C3%ADpe/@-20.7384412,-40.5403783,554m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954
https://www.google.com.br/maps/place/R.+Belo+Horizonte,+51-1+-+Mea%C3%ADpe,+Guarapari+-+ES,+29208-030/@-20.7408343,-40.5365306,312m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb8f93e8ba6f301:0xb31389dfe332702f!8m2!3d-20.7408248!4d-40.5358011


Praia do Urubu: A maior atração desta pequena praia é o visual fantástico que ela oferece da 
grande Meaípe.  Por estar em um recôncavo, as águas são calmas, claras e muito límpidas.

Praia Underground: Uma praia muito pequena com uma curta faixa de areia que pode aumentar 
de acordo com a maré. Águas muito calmas e limpas. Localizada em Meaípe, próxima à Igreja de 
Santana.

© Carlos Von

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+do+Urubu/@-20.7432588,-40.5376121,484m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0x0:0x4c108f7d196dcf54!8m2!3d-20.7419868!4d-40.5370027
https://www.google.com.br/maps/place/R.+Giovani+Sechin,+108+-+Mea%C3%ADpe,+Guarapari+-+ES,+29208-130/@-20.7410402,-40.53553,483m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb8f93e134b01f1:0xeb223f4aeb7d5398!8m2!3d-20.741043!4d-40.534323


Praia das Confissões: Uma pequena praia de águas claras com uma estreita faixa de areia e algu-
mas pedras. Seu melhor acesso é pela Praia de Meaípe ou Praia dos Padres.

Praia dos Padres: Escondida atrás de um pequeno morro coberto por mata atlântica, com peque-
no bosque e castanheiras. Possui águas cristalinas e natureza exuberante. 

© PC Drones

https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B044'22.8%22S+40%C2%B032'04.2%22W/@-20.7396639,-40.535707,483m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-20.7396699!4d-40.5345085
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+dos+Padres/@-20.7363427,-40.5342578,175m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb8f93d4e2380e1:0x6758c9eaa3068e91!8m2!3d-20.7358669!4d-40.533725


Praia da Bacutia: Cercada por costões de pedra e com águas calmas e azuis, a Praia da Bacutia é 
considerada uma das praias mais badaladas do Espírito Santo.

Praia de Peracanga: Muito concorrida no verão, a Praia de Peracanga é frequentada, principal-
mente, por famílias, devido às suas águas calmas. Possui quiosques à beira mar que servem bebi-
das e petiscos. 

© Belga Produções

© Belga Produções

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+de+Bacutia/@-20.7336513,-40.5315128,182m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb8f9a080e75627:0x8c1e1f2619fd45e4!8m2!3d-20.733218!4d-40.530442
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+de+Peracanga/@-20.7299401,-40.5278327,184m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb8f91d66d02af7:0xf22c6aaa6dd025a8!8m2!3d-20.7296408!4d-40.52779


Praia de Bairristas: Pequena e aconchegante, sendo uma ótima opção para quem deseja aprovei-
tar uma bela praia com mais tranquilidade. 

Praia Depois dos Bairristas: Pequena e de difícil acesso. Tem características de praia deserta, por 
estar entre pedras e um resquício de mata. Entretanto, tem algumas casas próximas. 

© Pedro Luz fotografias

https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B043'46.5%22S+40%C2%B031'23.4%22W/@-20.7295805,-40.5243911,490m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-20.7295716!4d-40.5231685
https://www.google.com.br/maps/place/R.+Quintino+Honorato+Pereira,+57+-+Enseada+Azul,+Guarapari+-+ES,+29206-230/@-20.7292471,-40.5226181,317m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb8f902a11174f5:0xbb03a0b2235d589f!8m2!3d-20.7292489!4d-40.521826


Praia de Graçaí: Bastante preservada e localizada antes da praia de Guaibura, é uma praia 
pequena e deserta, de águas cristalinas, areias brancas e com muitas conchas. 

Praia de Guaibura: Praia extensa, com visual rústico. Localizada em uma aldeia de pescadores, é 
ótima para quem gosta de tranquilidade. A infraestrutura conta com restaurantes.

https://www.google.com.br/maps/place/R.+Augusta+Alexandrina+da+Concei%C3%A7%C3%A3o,+102+-+Enseada+Azul,+Guarapari+-+ES,+29206-230/@-20.7281887,-40.5221387,226m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb8f8fd6a1d3a19:0xf80af5eaded3c5c3!8m2!3d-20.72819!4d-40.521574
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+de+Guaibura/@-20.7281207,-40.5228904,185m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb8f8e2ac73290f:0x70f9e054f5ec2c5!8m2!3d-20.7283413!4d-40.5231249




Praia do Riacho: Grande extensão e mar agitado, com um calçadão para caminhada e ciclovia. 
Ideal para pesca de arremesso e esportes radicais.

Praia das Pelotas: Pequena e cercada por pedras. Localizada próxima ao centro da cidade, não é 
recomendada a crianças pela forte correnteza. 

https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Oce%C3%A2nica,+394+-+Ypiranga,+Guarapari+-+ES,+29201-450/@-20.6805885,-40.5049961,440m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb857cf3672ef91:0xb7bdee65d67c74cc!8m2!3d-20.680591!4d-40.503897
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+das+Pelotas/@-20.6788391,-40.5038279,442m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0x0:0x6f33ff875af3ea65!8m2!3d-20.6782579!4d-40.5019838


Praia da Areia Preta: Localizada no centro da cidade, com areias de tom escuro, é uma das praias 
mais conhecidas de Guarapari, devido às propriedades radioativas e medicinais de suas areias 
monazíticas.  
Praia das Castanheiras: As castanheiras são a marca da praia. Elas enfeitam a orla e oferecem 
sombra aos banhistas. Além de calçadão com comércio variado, possui piscinas naturais, ideais 
para crianças. 

© André Zorieuq

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+da+Areia+Preta/@-20.6757944,-40.5007455,255m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0x0:0x6d4cc0f8e2eae011!8m2!3d-20.6750195!4d-40.4998863
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+das+Castanheiras/@-20.6734676,-40.4983351,436m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0x0:0x5aae69d42a826185!8m2!3d-20.6730495!4d-40.4971689


Praia dos Namorados: Areia clara, mar calmo e águas cristalinas. Ótima para estar em família, pois 
o ambiente é tranquilo para as crianças. Conta com restaurantes na areia. 

Praia das Virtudes: Pequena, de areia clara, águas cristalinas e cercada por edifícios altos e luxuo-
sos. 

© Adriana Zottichv

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+dos+Namorados/@-20.6722727,-40.4963287,259m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb857bc482e54d3:0x2641ee7027adcf9c!8m2!3d-20.6716015!4d-40.4954123
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+das+Virtudes/@-20.6700616,-40.4948217,432m/data=!3m1!1e3!4m16!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m7!1s0x0:0x47b3e27a9261c672!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-20.669363!4d-40.4934382


Praia da Fonte/Valadão: Enseada com 100 metros de comprimento, areia dourada, águas calmas e 
com construções particulares que foram feitas ao redor da praia. 

Praia da Concha D’Ostra: Localizada dentro de um Manguezal em uma reserva de desenvolvimen-
to sustentável, possui beleza mais rústica. Uma opção para descansar longe da agitação de praias 
mais famosas. 

© Carlos Von

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+da+Fonte/@-20.667345,-40.4936572,254m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb857a2c3c0488d:0x347b7d7370a4391d!8m2!3d-20.6671257!4d-40.4940994
https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B040'38.0%22S+40%C2%B031'37.3%22W/@-20.6772153,-40.5277781,254m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-20.6772172!4d-40.5270201


Praia de Olaria: Bucólica e com areias claras. Assim como a Praia da Concha D´ostra, a Prainha de 
Olaria fica localizada no canal de Guarapari, dentro de uma reserva de desenvolvimento sustentá-
vel.  
Prainha de Muquiçaba: Muito tranquila e bela, agrada a todos os públicos. Crianças e idosos 
podem se banhar tranquilamente em suas águas sempre calmas. Barcos de pesca artesanais 
compõem o visual bucólico da praia.

© Carlos Von

https://www.google.com.br/maps/place/R.+Castro+Alves,+289,+Guarapari+-+ES/@-20.666698,-40.5228091,653m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb85648d959b903:0xcbe6a1dc1c190792!8m2!3d-20.6666144!4d-40.5212321
https://www.google.com.br/maps/place/Prainha+de+Muqui%C3%A7aba/@-20.6644347,-40.4986572,356m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb857a40b408c2d:0xa2c3eefff3701165!8m2!3d-20.6635784!4d-40.4976922


Praia do Morro: Uma das praias mais movimentadas de Guarapari, recebe grande número de 
turistas no verão. Bem urbanizada, é uma das maiores da cidade, com aproximadamente 4 km.  

Praia da Areia Vermelha: Pequena e deserta, a praia fica localizada no Parque Morro da Pescaria. 
O nome tem a ver com a cor avermelhada da areia. É um espaço agradável, com água limpa e 
tranquila na maior parte do tempo.

© Pc Drones

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+do+Morro/@-20.6536525,-40.4786321,464m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb85764b719dc01:0x993d77fac95039a1!8m2!3d-20.6524024!4d-40.4785252
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+da+Areia+Vermelha/@-20.657813,-40.4760277,1072m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb8577ef2bbdbf1:0x78771f69bd0f2220!8m2!3d-20.6602618!4d-40.4751241


Praia da Raposa: Localizada no Parque Morro da Pescaria, é uma prainha bela, deserta e de difícil 
acesso. Além das águas tranquilas, claras e limpas, ela oferece um belo visual da Praia do Morro.

Praia do Ermitão : É uma linda praia que tem acesso pelo Parque Morro da Pescaria. Da portaria 
até a praia, são aproximadamente 800 metros de trilha. De lá, se tem uma visão privilegiada da 
Enseada do sol.

© Zangões Drones (KBB)

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+Vermelha/@-20.6601659,-40.477266,876m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb8577e8d3beabb:0xfbab9299a26b1bd5!8m2!3d-20.6601709!4d-40.475078
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+do+Ermit%C3%A3o/@-20.657111,-40.4677369,459m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb8577dd5e38b63:0xb3437203de897567!8m2!3d-20.6571648!4d-40.4689081


Riviera de 
Guarapari

Rica em beleza e com uma natureza exuberan-
te, a Riviera de Guarapari é, sem dúvida, a 

região turística mais sofisticada do Espírito 
Santo.  



Praia da Cerca: É muito procurada por turistas e moradores. Composta por areia dourada, com 
águas calmas a moderadas, é uma praia agradável, boa, também, para caminhar ou descansar. 

Praia do Carlito: Pequena praia com natureza preservada e acesso pela Praia da Cerca. Ótima 
para surfistas e, com sorte, pode-se ver algumas tartarugas. 

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+da+Cerca/@-20.6524455,-40.4699943,903m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb8576290f771cb:0x7acdd7092a23676d!8m2!3d-20.6523824!4d-40.4726672
https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B039'04.9%22S+40%C2%B028'21.2%22W/@-20.6513561,-40.4747435,876m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-20.6513503!4d-40.4725603


Praia do Netuno: Localizada no luxuoso Condomínio Aldeia da Praia, esse pequeno paraíso possui 
areias brancas e águas cristalinas. Recebe esse nome devido a uma estátua de Netuno em frente à 
praia.
Praia das Conchas: Principal praia do Condomínio Aldeia da Praia. Possui areias douradas e águas 
translúcidas. É um bom pedido para quem gosta de tranquilidade.

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+do+Netuno/@-20.6467675,-40.4691604,199m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0x0:0xc34b173e6de01d29!8m2!3d-20.647089!4d-40.4695139
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+da+Cerca+Lado+Sul/@-20.6457512,-40.4703067,872m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb859e0a291096d:0x7419b55d0a45bda6!8m2!3d-20.6457562!4d-40.4681289


Praia das Pedras: Nela, as pedras formam uma espécie de lagoa rasinha. Alguns conhecem esse 
cantinho como Recanto dos Amores. Praia deserta, com um visual de tirar o fôlego.  

Praia dos Campistas: Com aproximadamente 150 metros de extensão, a praia dos Campistas fica 
localizada na parte de trás do Condomínio Aldeia da Praia. Bem ventilada e mar calmo. 

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+da+Aldeia/@-20.644252,-40.4691663,875m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0x0:0x2e8665a88cf2c0de!8m2!3d-20.6435663!4d-40.4680149
https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B038'39.3%22S+40%C2%B028'01.1%22W/@-20.644252,-40.4691663,875m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-20.6442574!4d-40.4669805


Praia dos Capixabas: Este recanto também é abrigado atrás do Condomínio Aldeia da Praia e tem 
uma pequena faixa de areia dourada, além do mar ser tranquilo e muito propício para banho, 
inclusive, para crianças. 
Praia dos Adventistas: Considerada um dos refúgios de Guarapari, muitos turistas e moradores 
ainda não a conhecem. É também a porta de entrada para as Três Praias e para o Condomínio 
Aldeia da Praia.

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+Dos+Capixabas/@-20.644252,-40.4691663,875m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0x0:0x1153b8f755ead888!8m2!3d-20.6445703!4d-40.4666162
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+dos+Adventistas/@-20.6411209,-40.4691143,402m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb859e1982374d7:0xe341c946a754ca57!8m2!3d-20.6405555!4d-40.4699783


Praia do Ancoradouro: Fica no meio, entre as praias do Saco e a Mateus Lopes. Na sua faixa de 
areia, se encontram muitas conchas e sua beleza dispensa comentários. 

Praia da Leontina: Esta é vizinha da Praia dos Adventistas e costuma ficar mais movimentada pela 
proximidade do acesso. Seu visual encanta quem mora e visita Guarapari.

https://www.google.com.br/maps/place/Tr%C3%AAs+Praias,+Guarapari+-+ES/@-20.6375071,-40.4688468,401m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0x0:0x100e416f58bcb9ca!8m2!3d-20.6373954!4d-40.4688565
https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B038'10.6%22S+40%C2%B028'08.5%22W/@-20.6362728,-40.4712155,876m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-20.6362749!4d-40.469014


Praia de Mateus Lopes: É bastante tranquila, sendo a primeira das três no sentido Sul. Suas águas 
calmas e de sedutora beleza fascinam seus visitantes.

Praia do Morcego: Com areias douradas e águas límpidas, a Praia do Morcego fica próxima às 
Três Praias e tem acesso pela Praia dos Adventistas ou pela Praia do Boião.

https://www.google.com.br/maps/place/Tr%C3%AAs+Praias/@-20.6351301,-40.4695809,293m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb859c2b7d459c3:0x6670ca75fdbbd27!8m2!3d-20.6348514!4d-40.469928
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+do+Morcego/@-20.6326588,-40.4715045,871m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0xb859fdb3f42635:0x2928f084df06658c!2sPraia+do+Morcego!8m2!3d-20.6326588!4d-40.4693158!3m4!1s0xb859fdb3f42635:0x2928f084df06658c!8m2!3d-20.6326588!4d-40.4693158


Praia Recanto dos Amores/Perocão: De extensão pequena, fica situada logo depois da Praia do 
Boião, cercada de pedras e vegetação. É encantadora, capaz de fascinar quem a visita.

Praia do Boião: É uma das praias mais bucólicas do Estado. Águas calmas e algumas árvores 
oferecem sombra. É considerada um refúgio de beleza para as famílias de pescadores que moram 
por ali.

https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B037'42.9%22S+40%C2%B027'55.7%22W/@-20.628567,-40.4663279,290m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-20.6285691!4d-40.4654621
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+do+Boi%C3%A3o/@-20.6282474,-40.4662771,290m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb859f8ab92c25f:0x304856e29751c5a4!8m2!3d-20.6274551!4d-40.4666269


Enseada do Sol

A Enseada do Sol é a costa ao Norte da cidade e 
tem como grande diferencial o Parque Paulo 

Cesar Vinha, que é uma grande área de prote-
ção ambiental de frente para o mar. Isso, 

somado às belas praias de Setiba e Una, além 
do pôr do sol encantador da Praia de Santa 

Mônica, faz da Enseada do Sol um local bucóli-
co e de uma beleza inigualável.



Praia do Estaleiro: A praia recebeu este nome por estar bem próxima de estaleiros de barcos de 
Pesca em Perocão. Suas águas possuem tom esverdeado e areia branquinha. Ela é pequena e bem 
aconchegante. 
Prainha Próxima do Estaleiro: Pequena enseada marcada pelas suas águas calmas e limpas. 
Cercada por pedras, é de fácil localização, pois fica entre a Praia do Estaleiro e a Praia de Santa 
Mônica. 

https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B037'31.9%22S+40%C2%B027'55.9%22W/@-20.6255265,-40.4660872,224m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-20.6255171!4d-40.4655137
https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B037'29.7%22S+40%C2%B027'52.7%22W/@-20.6249154,-40.4651983,224m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-20.6249203!4d-40.4646311


Praia de Santa Mônica: Além do mar calmo e uma larga faixa de areia, a Praia de Santa Mônica 
também oportuniza aos visitantes um maravilhoso pôr do sol.   

Praia dos Bremen: Pequeno Paraíso III. Localizada no Morro do Una, esse pequeno paraíso de 
águas calmas e azuis é cercado por pedras e Mata Atlântica.  

© André Zorieuq

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+de+Santa+M%C3%B4nica/@-20.6234603,-40.4621951,368m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Meaipe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb85a1b53c881e9:0x8c977116392ffea9!8m2!3d-20.6232014!4d-40.4615682
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+dos+Bremen/@-20.636156,-40.450853,881m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb8598b9aff11e9:0xb2243adb62a33f96!8m2!3d-20.6363085!4d-40.4485931


Praia dos Pacheco: Pequeno Paraiso II. É uma praia isolada, porém de excelência em Guarapari. 
Seu acesso é pelas pedras da Praia do Una.

Praia dos Cosine: Pequeno paraíso I. A praia fica a, aproximadamente, 1 km da Praia do Una e suas 
águas são cristalinas. O acesso é através de uma trilha pelas pedras e não há dificuldade para se 
chegar lá.

© André Zorieuq

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+dos+Pacheco/@-20.635867,-40.4488755,726m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sPraia+do+pacheco+em+guarapari!3m4!1s0x0:0x2344138bfcf1d75d!8m2!3d-20.6368406!4d-40.4478085
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+dos+Cosine/@-20.6355604,-40.4519128,903m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb85a263b0e7749:0xa20e1cc89a1a2653!8m2!3d-20.6370088!4d-40.4466847


Praia do Una: Uma pequena enseada com águas claras localizada entre as Praias de Setiba e 
Santa Mônica. Atrás da praia, fica localizada uma área de camping.

Praia de Setiba: Uma das águas mais claras de Guarapari, com quiosques e castanheiras ao longo 
de sua orla, a praia oferece sombra aos visitantes, sendo muito frequentada aos finais de semana 
e na alta temporada. 

© Carlos Von

https://www.google.com.br/maps/place/Praia+de+Una/@-20.6355604,-40.4483012,868m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb85a282d9cbc3b:0xdf9be29daba44837!8m2!3d-20.6332562!4d-40.4415214
https://www.google.com.br/maps/place/PRAIA+DE+SETIBA/@-20.6343801,-40.4452014,846m/data=!3m1!1e3!4m16!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m7!1s0xb85a286ca9e147:0x61bfcf8205ef611a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-20.6343575!4d-40.4397351


Praia das Pousadas: Localizada entre as praias de Setiba e Setiba Pina. Com uma estreita faixa de 
areia dourada, águas claras e límpidas, oferece um visual maravilhoso. 

Praia de Setiba Pina: Com sua restinga extremamente preservada, a Praia de Setiba Pina é uma 
excelente opção para quem busca sossego. Boa opção também para praticantes da pesca de 
arremesso. 

Carlos Von

© Carlos Von

https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B038'18.1%22S+40%C2%B025'51.4%22W/@-20.6383561,-40.4331321,876m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-20.6383697!4d-40.430944
https://www.google.com.br/maps/place/Setiba+Pina/@-20.6355315,-40.4299034,438m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb85bd515164ab3:0x30f322c0df325ea7!8m2!3d-20.6361227!4d-40.4298753


Praia de Setibão/Caraís: Preferida entre os surfistas, a Praia de Setibão proporciona boas ondas e 
está localizada dentro de uma das maiores reservas naturais do Espírito Santo: o Parque Paulo 
Cesar Vinha.
Praia de D’ulé/Recanto da Sereia: A Praia Recanto da Sereia, também conhecida como Praia 
D´ulé, é a primeira praia de Guarapari para quem vem de Vila Velha. As boas ondas fazem a ale-
gria dos surfistas.

© Carlos Von

© Belga Produções

https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B037'51.2%22S+40%C2%B025'32.2%22W/@-20.6308864,-40.4267049,438m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-20.6308913!4d-40.4256101
https://www.google.com.br/maps/place/Praia+do+Boror%C3%B3/@-20.6167651,-40.4202884,877m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xb8f93bd6cd5bf3:0xc49d4cf1fdcd0f31!2sPraia+de+Mea%C3%ADpe!3b1!8m2!3d-20.7389114!4d-40.536954!3m4!1s0xb85bb97a4217af:0x981ceda49701b936!8m2!3d-20.6167701!4d-40.4180997


AGRADECIMENTOS ESPECIAIS:

PC DRONES - CAPIXABA DA GEMA - BELGA PRODUÇÕES - ANDRÉ ZOURIEUQ - ADRIANA ZOTTICH 
THAYNÁ PEIXOTO - PEDRO LUZ FOTOGRAFIAS - KBB DRONES - WANDERSON LOPES

CLIQUE AQUI :
ATENÇÃO: Aparelhos IOS (iPhone):
Dê zoom e clique nos ícones para 
ter acesso ao conteúdo.**

https://www.instagram.com/descubraguarapari/?hl=pt-br
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=151qci9fgfiJMU3JpkDdjiGDXx4CzeAaW&ll=-20.660261193197083%2C-40.47512914985418&z=11



