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[ ] Praias da região
•
•
•
•
•
•

•

Praia do Madeiro – tem o diferencial de ter uma grande falésia com vegetação
verde. Para se chegar a praia é necessário descer alguns lances de escada.
Endereço: RN-003, Tibau do Sul - RN
Praia Baia dos Golfinhos – ótima para ver os golfinhos que normalmente a visitam
no final da tarde. Endereço: Tibau do Sul - RN
Praia do Centro – é a mais próxima do centro de Pipa e tem boa estrutura de praia.
Acessível descendo as ladeiras do centro.
Praia do Amor – é a praia vizinha a praia do centro, chega-se a ela após uma
pequena caminhada de 15 minutos e uma descida em lances de escadas.
Mirante do Chapadão – uma pequena caminhada leva até este mirante natural
bastante amplo. Dá para se ter uma linda vista da Praia do Amor.
Praia de Sibaúma – indicado para quem gosta de mergulhos em piscinas naturais.
Uma viagem de 30 minutos partindo de Pipa. Endereço: Tibau do Sul – RN
Barra do Cunhaú – uma viagem de carro de cerca de 1 hora partindo de Pipa nos
levou até a bela Barra do Cunhaú, localizada no município de Canguaretama.

[ ] Calangos Club
• Curtir uma balada que fica na Avenida Baia dos Golfinhos
[ ] Passeio de buggy pelo litoral sul
• Combine os atrativos a serem visitados com o seu bugueiro.
[ ] Passeio de Barco
• Ter uma vista das falésias a partir do mar e também ver os golfinhos mais de perto.
[ ] Santuário Ecológico
• Trilhas (algumas delas chegam até as praias) e também um pouco mais sobre o
trabalho ecológico que propõe auxiliar na recuperação da floresta
• Horário de funcionamento: 07:00 as 17:00*.
[ ] Praticar sandboard (ou esquibunda) nas dunas de Cacimbinhas
• Muitos passeios turísticos incluem uma parada neste point para os turistas se
divertirem nas dunas. Do outro lado da rodovia, fica a falésia de Cacimbinhas, que
tem uma bela da praia de mesmo nome.
[ ] Pôr do sol na região da Creperia Marinas
• Não deixe de selecionar um final de tarde para ver o belo pôr do sol no encontro do
rio com o mar.
• Endereço: Endereço: Gov. Aluizio Alves, 334, Tibau do Sul - RN. Fica um pouco
distante do centrinho de Pipa (aprox. 9 km).
*Horários sujeitos a alterações.

