GOIANA day-use

    

      65,7 km (até à sede do município)
  PE-15/BR-101 Norte em direção a Goiana, João Pessoa e, em seguida PE-49 (esta
rodovia fica antes da entrada de Goiana, cerca de 6km, e dá acesso às praias e à Reserva
Ecológica Aparauá.

GOIANA

• Aqui, uma sugestão de visita uma propriedade rural onde você pode descansar,
contemplar a natureza, fazer trilha e atividades de aventura. Dê uma entradinha na
ida ou na volta em Goiana, vale a pena, tá?
• Se liga que você vai sair de casa e pegar a estrada assim que possível, e com toda a
segurança.
• No percurso até Goiana, opções para um cafezinho ou um lanche rápido ao longo da
rodovia BR-101 Norte.
Este roteiro proposto é muito legal!!! Tem de tudo um pouco e todos vão amar, sabe por
que? Tem reserva ecológica – aventura, banho, descanso, natureza e o sítio histórico de
Goiana – história, arte e artesanato. Joia, hein??
    
Cidade histórica, tombada como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
em 1932. Seus monumentos religiosos são simplesmente incríveis!! E tem também o Museu de
Arte Sacra Escritor Maximiano Campos (2013) /SESC, com peças restauradas dos séculos XVI, XVII
e XVIII, remanescentes do primeiro Museu de Arte Sacra das Américas, também em Goiana. Que
incrível!!!! Será que você sabia dessa? Bom!!! Ainda, nesse rico município, a Reserva Ecológica
Aparauá – um espaço ecológico de lazer, descanso e aventura. E aí, vamos nessa?
E aí, vamos direto para o centro histórico de Goiana?
 para não ficar rodando, entrando e saindo em ruas e praças procurando monumentos
e artesanato, que tal contratar um guia de turismo, hem? Pegue seu celular e já vá
agendando tudo antes de sair do Recife. Guias de Turismo: Ítalo – (81) 99971.3342 e
Serginho da Burra (como é conhecido) – (81) 98994.0684. Se quiser conhecer por conta
própria, caminhe pelas ruas, pergunte e descubra toda essa riqueza.
Chegando à Rua Marechal Deodoro da Fonseca que é linda e tem registros da história dessa
cidade – igrejas, casario da arquitetura colonial, o Cine-teatro Polytheama (1914), a Loja
Maçônica (1920), o Paço das Heroínas (onde há venda de artesanato) e, a casa das 7
janelas, a sede da Banda Musical Saboeira (1849). Agora, fique bem em frente à Igreja de Nossa
Senhora do Rosário dos Homens Brancos (séc. XVI), e dê uma olhadinha para a sua direita –
a sede da Banda Curica (1848), a banda mais antiga da América Latina. Nessa mesma
direção, pode ser vista a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (1835).
Se tiver mais um tempinho, conheça o Convento de Santo Alberto (1666), a Igreja de Nossa
Senhora do Carmo, a Igreja de Santa Teresa da Ordem Terceira do Carmo e cruzeiro
esculpido em pedra calcária (1719), estes fazem parte de um conjunto arquitetônico
religioso.
Diga aí se não valeu essa entrada em Goiana! Agora, direto para curtir Aparauá
Ecoaventura.
•    
   (81) 9.9101 3510 / 3224 4324

Localizado na PE-49 tem placa indicando o acesso.
O Aparauá Ecoaventura teve toda
a sua estrutura montada em terras do Engenho Massaranduba do Norte. Nesse lugar
paradisíaco, aqui você curte e sente o cheiro da natureza, faz trilhas ou vindo o
cantar dos passarinhos, pegará um sol delicioso e mergulhará nas águas para se
refrescar. Se for com crianças, tem playground feito com sucata e pneus – elas vão
amar. Os melhores tira gostos podem ser servidos na beira do lago e o almoço é
servido no restaurante, hummm!! Tudo delicioso. Não saia daqui sem conferir a
lojinha de artesanato – objetos em cana brava das artesãs da praia de Pontas de
Pedra e de conchas das artesãs da Comunidade Quilombola de São Lourenço.
Que lugar massa!! Tenho certeza que você vai querer voltar. Da próxima vez, curta,
também, um pouco das praias de Goiana e passe mais tempo por aqui. Volte sempre
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