BARES, RESTAURANTES E ATRAÇÕES TURÍSTICAS EM VITÓRIA
A noite em Vitória começa com um happy hour e vai até a madrugada. Algumas
regiões concentram bares, restaurantes e outras opções de lazer.
Abaixo as principais sugestões:
RUA DA LAMA
Localidade repleta de bares e atrações, é uma das ruas mais famosas de Vitória.
Às terças-feiras ocorre no Birita’s Bar, o Som de Fogueira, com música autoral e
versões ao vivo. Às sextas-feiras são conhecidas pelo fluxo intenso nos bares.
O bar Abertura é um tradicional ponto de encontro da noite capixaba. O bar
ficou muito conhecido devido ao kieber, uma porção de bolinhos empanados de
frango com queijo e presunto, criado por um dos donos do estabelecimento há
mais de uma década.
Bar Sofá da Hebe é o preferido da comunidade universitária, sempre cheio e com
um churrasco no espeto como opção de petisco.
Cochicho da Penha - o bar mais antigo da Rua da Lama, é uma opção mais
sossegada com suave som ambiente.
Caldeirão - mais novo bar da Rua da Lama, possuí diversas opções no cardápio.
Há também lanchonetes, pizzarias, sorveterias e uma série de outras opções na
região.
Bar do Pezão, tradicional torresmo do bairro jardim da penha, bastante
frequentado.
Endereço da Rua da Lama:
Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha
Saiba mais em: http://www.soues.com.br/bares

PRAIA DE CAMBURI
A Praia de Camburi é a mais presente na vida da cidade. Sempre tem gente
correndo ou praticando esportes no calçadão. No verão, a prefeitura programa
shows e eventos esportivos, deixando o lugar mais animado. Na praia, outra
opção bem interessante é fazer o passeio de escuna.
Sabor da Cachaça, cachaçaria ao ar livre em frente à Praia de Camburi,
especializada em cachaças e cervejas artesanais.
Av. Dante Michelini, 775 - Jardim da Penha, Vitória - ES, 29060-235
Saiba mais em: https://www.tripadvisor.com.br/RestaurantsNear-g303320d2408063-Camburi_Beach-Vitoria_State_of_Espirito_Santo.html

PRAIA DO CANTO
Por ser a mais central da cidade é muito utilizada para caminhadas. Local muito
arborizado e com um belo paisagismo. O bairro da praia do Canto é cercado por
edifícios e próximo a área apelidada pelos boêmios da região há mais de 20 anos
de Triângulo das Bermudas. Possui um rico comércio formado por shopping, lojas
diversas, restaurantes, bares e outros estabelecimentos.
TRIÂNGULO DAS BERMUDAS
O Triângulo das Bermudas compreende o trecho entre as Ruas Joaquim Lírio e
João da Cruz, na Praia do Canto. Localidade tradicional de Vitória, com muitos
bares e restaurantes, com várias opções de boates, pubs e música ao vivo. É um
espaço dedicado ao lazer noturno de turistas, moradores e frequentadores da
Praia do Canto.
Ruas João da Cruz e Joaquim Lírio, Praia do Canto
Saiba mais em: http://www.vitoria.es.gov.br/turista/bares-e-restaurantes
ILHA DO FRADE
A Ilha do Frade é uma Área de Preservação Ambiental (APA), ou seja, sua flora e
fauna são conservadas por lei. Toda a natureza presente na ilha e no entorno dela
está muito bem cuidada e é de encher os olhos! O acesso à Ilha do Frade se dá
pela ponte que sai da Praia do Canto, entre as praças dos Namorados e dos
Desejos.

ATRAÇÕES TURÍSTICAS EM VITÓRIA
Associação das Paneleiras de Goiabeiras – A tradicional Associação das
Paneleiras possui sede em frente ao manguezal, aproveite para conhecer um
pouco da história e cultura da região onde se situa a Universidade Federal do
Espírito Santo.
Rua das Paneleiras, 55 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-105
Saiba mais em: https://www.capixabadagema.com.br/paneleiras-de-goiabeirasvitoria/
Ilha das Caieiras é um bairro da região da Grande São Pedro, em Vitória, região
rodeada pela Baía de Vitória, com muitos restaurantes especializados na famosa
Moqueca Capixaba e a tradicional Torta Capixaba.
A Ilha do Boi é um dos bairros nobres da cidade de Vitória e fica próxima
ao Shopping Vitória e à Curva da Jurema. O bairro é muito bonito e possui casas
com arquitetura moderna. O lado leste da ilha faz divisa com a Baía de Vitória e
a vista para Vila Velha é belíssima.
CENTRO HISTÓRICO DE VITÓRIA
Centro antigo da capital do Espírito Santo, repleto de edifícios históricos, bares,
museus, conventos e muitas outras atrações turísticas, entre elas:
Praça Ubaldo Ramalhete
Bar do Bimbo
Bar do Palmeiras
Rua Gama Rosa
Grappino
Casa de Bamba
Bar da Zilda
Teatro Carlos Gomes
Centro Cultural Sesc Glória
Catedral Metropolitana

Igreja Nossa Senhora do Carmo
Convento de São Francisco
Igreja Nossa Senhora do Rosário
Parque Municipal da Gruta da Onça

TELEFONES ÚTEIS:
Polícia Militar: 190
SAMU - 192
Bombeiros - 193
Guarda Municipal - 153
Transporte Público – 118
Disque Denúncia – 181

