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ALAGOAS
Praias emolduradas por coqueirais, que se estendem por  
230 km, e piscinas naturais formadas pela segunda maior 
barreira de corais do mundo, fazem de Alagoas um paraíso 
para mergulhadores e turistas em geral. O estado possui um 
famoso artesanato de rendas, bolsas e cestas, além de rica 
culinária. Alagoas é berço de muitas raças, que se refletem 
na cultura negra de Zumbi, vinda da Serra da Barriga, e nos 
costumes indígenas, dos arredores de Maceió. O Sesc mantém 
uma pousada no bairro de Guaxuma, na capital alagoana.

Vista aérea de Maceió

Guia Sesc de Férias
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Pousada Sesc Guaxuma
V x F R Z
Rua Coronel Mario Saraiva, s/no – Guaxuma
CEP: 57039-110 – Maceió
Central de reservas

| (82) 2123-2766 fax (82) 2123-2765

m turismo@sescalagoas.com.br

Pode-se chegar a Maceió, capital do 
estado, por rodovia ou pelo Aeroporto 
Internacional de Maceió – Zumbi 
dos Palmares. Diária com pensão 
completa, 72 acomodações (2 aparta-
mentos para pessoas com deficiência),  
ar-condicionado, TV, telefone, co-
fre e frigobar. Recepção aberta 24h. 
Infraestrutura: piscina, playground, 
brinquedoteca, salas de jogos e fitness, 
recreação, quadras esportivas, restau-
rante, bar e lanchonete. 
x Gratuito, 170 vagas.

1 O que fazer na cidade
Maceió apresenta praias urbanas e la-
goas, além de atrativos culturais, como 
o Museu da Imagem e do Som (MISA), 

o Museu do Palácio e o Museu Théo 
Brandão (dedicado à Antropologia e 
ao Folclore). O artesanato local é feito 
com peças de barro, palhas de bana-
neira, ouricuri e coqueiro. No folclore, 
há apresentações de coco de roda e 
bumba meu boi. Por fim, há também a 
Feira dos Municípios de Alagoas, reali-
zada anualmente. 
F Água Doce Cachaçaria de Maceió, 
Boteco Tradicional, Divina Gula, Pa-
lácio dos Pães, Lopana, O Peixarão e 
Sin Maluco.

V Serviços
R Localiza. Z Pontos de Informações 
Turísticas do Shopping Maceió e Ja-
raguá Turismo. 
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