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Quero uma experiência inesquecível 
 
Viajar a passeio é um grande prazer. E tudo que você mais quer             
é aproveitar ao máximo, com segurança e sem passar sufoco. 
Mesmo quando já conhece o lugar de destino, nem sempre você           
sabe tudo que pode fazer para tornar sua viagem uma          
experiência única, inesquecível. Aí você pesquisa na internet ou         
pede dicas de amigos que já viajaram para o mesmo lugar, mas            
ainda assim, fica difícil saber o que escolher entre as várias           
opções e acaba viajando sem um roteiro, tentando descobrir o          
que fazer só quando chega no lugar. Isso lhe soa familiar? 
 
Imagine descobrir, só depois de retornar da viagem, que você          
perdeu a oportunidade de ir a um lugar paradisíaco, um ótimo           
restaurante, uma festa incrível, um bar massa com música ao          
vivo, um hotel ou pousada bem recomendado, um passeio em          
promoção ou até mesmo perdeu de ver um pôr-do-sol         
maravilhoso com uma vista de tirar o fôlego? 
 
Agora pense que você recebeu, antes da viagem, um guia          
completo com as melhores informações e dicas para escolher o          
que mais lhe agrada fazer e poder viajar com a segurança de            
experimentar o que há de melhor no local, sem perder tempo e            
economizando com descontos e promoções. 
 
Neste guia AME - As Melhores Experiências - Porto de          
Galinhas, você encontrará tudo isso e muito mais, com todas as           

 



 

informações, recursos e dicas para tornar a sua viagem uma          
experiência de primeira, a qual você vai querer contar para todos           
os seus amigos e familiares. Com ele você será capaz de montar            
seu próprio roteiro personalizado. 
 
O AME é um serviço oferecido pelo Guia Porto de Galinhas           
Social (@portodegalinhas.social), que existe há 4 anos e foi         
fundada por Eric Milfont (@ericmilfont), empreendedor digital e        
surfista, residente de Porto de Galinhas há mais de 5 anos e            
desde este ano, conta também com a empreendedora digital,         
social media e yogi Livia Rodrigues (@souliviarodrigues), além de         
diversos parceiros locais. Todos empenhados em proporcionar à        
você novas e as melhores experiências desse lugar único no          
planeta. 
 
Venha com a gente e surpreenda-se! :-) 

 
Praia de Porto de Galinhas / Filipe Cadena @filipecadena 

 



 

Por que Porto de Galinhas? 
Porto de Galinhas é o lugar ideal para quem gosta de praia para             
relaxar, passear, curtir aventuras e uma boa diversão. 
 
Localizada no município de Ipojuca, Estado de Pernambuco,        
Brasil, a praia de Porto de Galinhas (ou apenas "Porto", como se            
diz no local) é um destino formado pelas praias de Porto de            
Galinhas, Muro Alto, Cupe, Borete, e Maracaípe. 
 
A região possui piscinas naturais de águas claras e mornas          
formadas por lindos corais, além de estuários, mangues, areia         
branca e vastos coqueirais. 
 
Com atividades durante o dia e a noite, Porto de Galinhas é            
frequentada o ano todo por turistas e surfistas de diversas          
nacionalidades, tendo sido eleita pela Revista Viagem e        
Turismo, da Editora Abril, como a "Melhor Praia do Brasil" por           
dez vezes consecutivas. 
 
É um destino ideal para casais apaixonados, famílias e amigos          
que desejam desfrutar de uma natureza exuberante e cheia de          
vida. 
 

[...] 
O conteúdo completo é só para quem adquirir o AME-PG na 

loja do Porto de Galinhas Social 
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ADQUIRA O CONTEÚDO COMPLETO 
CLICANDO NO LINK ABAIXO: 

https://bit.ly/amepg 
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