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Gastronomia Delícias

Um dos maiores atrativos da ilha é a gastronomia. Restaurantes maravilhosos com uma
variedade imensa que vão além dos frutos do mar. Um dos pontos fortes de lá são cantinas
italianas porque possuem chefs italianos de verdade que se renderam às belezas da Bahia
e acabaram fincando raízes em Morro, vendendo massas deliciosas. Crepes franceses e
até comida japonesa também são muito vistas por lá. Um dos cantinhos mais peculiares
que a reportagem encontrou foi uma homenagem ao seriado Breaking Bad: uma loja que
vende frango frito chamada Los Pollos Hermanos, como a obra de Vince Gilligan.

Morro de São Paulo

Ilha é um pequeno paraíso na Bahia

Visão

As praias
paradisíacas
atraem os
turistas de todo
o mundo
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Uma boa escolha para
quem procura belas
paisagens e diversão é
Morro de São Paulo, na Bahia.
Esta ilha rodeada de praias
cristalinas e comida boa é o
destino ideal tanto para quem
procura festas e muita badalação, quanto para quem quer
paz e sossego, é só saber escolher o período certo para desembarcar por lá.
Em dezembro, janeiro e fevereiro, Morro atrai jovens de
todo o mundo para as festividades de ano novo e a chamada
“ressaca de Carnaval”, com
festas, luais e hospedagens tão
salgadas quanto as águas do
belíssimo mar azul de lá. Este
mesmo cenário será encontrado também em feriados prolongados nacionais. Na baixa
temporada, no entanto, a ilha
vira um recanto de paz e preços baixos para famílias, mochileiros e casais.
Independentemente
da
época escolhida, o cenário paradisíaco é o mesmo: praia,
sol, gente feliz de todo lugar do
mundo bebendo suco natural e
drinks coloridos. A ilha tem
seis praias, sendo as três primeiras as mais acessíveis e
movimentadas, com pousadas
e restaurantes.
Uma coisa muito interessante é que lá não circulam
carros, então é preciso
caminhar para ir a qualquer
lugar, o que não chega a ser
um problema porque a ilha
não é muito grande. Os únicos
carros que circulam por lá são
os da Polícia e os de alguns
guias que oferecem passeios
nas trilhas.
PASSEIOS

Morro de São Paulo é um
lugar delicioso de se descobrir. Seja andando pelas
praias, ou pelo centro turístico, cada lugar reserva
um charme e uma alegria.
Acordar cedo e alimentar
os peixinhos nas águas cristalinas da Quarta Praia,
por exemplo, já anima o dia
de qualquer um (e a porção da

nhecer o convento de Santo Antônio, uma das construções
mais antigas do Brasil. O SUP e
o caiaque custam em média R$
30 por pessoa e os passeios
mais elaborados vão de R$
60,00 a R$ 130,00 por pessoa.
Los Pollos Hermanos, um
verdadeiro achado: homenagem
ao seriado Breaking Bad

ração para peixes custa apenas
R$ 3,00). Subir até o farol e admirar a ilha no nascer ou no por
do sol, também é um dos deleites que a ilha oferece, e esse não
custa nada.
Quem procura uma atividade
mais diferente e está disposto a
pagar, pode fazer Stand Up Paddle (SUP) ou caiaque no mar; observar as baleias; mergulhar
nas piscinas naturais em alto
mar (Garapuá e Moreré); ir para
a praia de Cueira, em Boipeba,
para comer no famoso restaurante do Guido, conhecido internacionalmente por sua lagosta;
conhecer cultivadores de ostras
e ainda passear por Cairu e co-

COMO CHEGAR?

A forma mais comum de chegar
a Morro de São Paulo é pegando
um barco em Salvador. A passagem do barco custa em média de
R$ 70 ou R$ 90,00 por trecho e a
viagem demora pouco mais de
duas horas.
CLIMA

O sol aparece praticamente durante o ano todo, com registros
de chuvas apenas nos meses de
maio, junho e julho. O clima é
quente e úmido e a média anual
de temperaturas está na casa
dos 24°C. As temperaturas máximas raramente ultrapassam
os 30°C, e as mínimas, os 21°C.
*Mônica Dias é jornalista e
tem um blog de gastronomia
garotaesfomeada.com.

