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PIAUÍ
O estado caracteriza-se por suas baixas altitudes, chapadões, 
planícies e vales úmidos. O Piauí abriga dois importantes 
atrativos naturais: o Parque Nacional da Serra da Capivara, 
onde há um sítio arqueológico com pinturas rupestres, e o 
Parque Nacional de Sete Cidades, repleto de belas formações 
rochosas. O litoral piauiense mede 66 km de extensão, com 
praias cercadas por dunas de areia branca e lagoas de água 
doce, como Atalaia, Coqueiro, Macapá e Barra Grande. O 
Parnaíba despeja suas águas no Atlântico, abrindo ainda um 
grandioso delta com cerca de 90 ilhas. Na Praia do Barro Preto, 
encontra-se o Meio de Hospedagem do Sesc.  

 Praia de Atalaia – Luís Correia

Guia Sesc de Férias
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Sesc Praia 
V x F $ R Z
Rodovia PI 116, km 7,5 – Praia do Barro Preto
CEP: 64220-000 – Luís Correia
Central de reservas

| (86) 3367-8900 fax (86) 3367-8949

m sescpraia@pi.sesc.com.br

A partir de Teresina, são 338 km até 
Luís Correia, tendo a rodovia BR-343 
como via de acesso principal. Diária 
com café da manhã, 84 acomodações 
(2 apartamentos para pessoas com 
deficiência), ar-condicionado, TV, te-
lefone e frigobar. Recepção aberta 24h. 
Infraestrutura: centro de eventos, 
piscina, playground, salas de jogos e 
fitness, recreação, restaurante, bar e 
lanchonete. 
x Gratuito, 50 vagas.

1 O que fazer na cidade
Entre os atrativos naturais da região 
estão o Delta do Parnaíba, as lagoas do 
Portinho e de Sobradinho, a Praia da 

Pedra do Sal e a Praia da Atalaia. Os 
endereços culturais incluem os portos 
das Barcas e dos Tatus, o Instituto 
Histórico e Genealógico de Parnaíba, a 
Casa Ingle sa e o Sobrado Luiza Amélia. 
Oportunidade para conhecer o arte-
sanato da região, as festas religiosas, 
juninas e o Carnaval Fora de Época. A 
Praia do Coqueiro é um dos melhores lo-
cais do mundo para a prática de kitesurf.
F Alô Brasil, Aventur, O Alemão, La 
Barca, Bar do Preto, O Carlitos e Hashi.

V Serviços
$ Banco do Brasil, Santander. R Solaris 
Locadora de Veículos. Z Eco Ad ven-
ture e Iga ratur.
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