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Caminho Panorâmico
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Como chegar no Ponta dos Ganchos Resort
Para conhecer Governador Celso Ramos, sua cultura e belezas
naturais, aproveite este passeio panorâmico. Vindo pela BR 101 sentido
Norte-Sul, busque pela entrada km 182. Vindo pela BR 101 sentido
Sul-Norte, busque pela entrada km 183, entrando em direção
à Armação da Piedade e Palmas. A partir dessa entrada são
aproximadamente 27 km até o resort.
Seguindo em frente, após passar um pequeno vilarejo, você
encontrará uma bifurcação na avenida. Siga pelo caminho da direita.
Após passar 2 praias, você verá uma pequena placa indicando o acesso
à Baía dos Golfinhos (B), um ótimo lugar para parar e tirar uma foto.
Voltando para a via principal, seguindo o caminho original, encontrará
outra bifurcação, pegue então a via da esquerda, passando logo em
seguida por uma pequena ponte.
Seguindo na avenida, você encontrará mais uma bifurcação. Pegue
mais uma vez a via da esquerda. Caso queira prolongar seu passeio
antes de chegar ao resort, aqui haverá mais uma opção.

Pegando a direita, encontrará uma rua de terra, que o levará à Praia
de Armaçãozinha, onde se encontra a Igreja da Armação da Piedade
(D), a mais antiga do estado, que ainda mantém todos os traços
de sua fundação.
Caso tenha seguido pela via da esquerda na última bifurcação,
siga em frente neste morro e alguns km a frente, chegará à Vila de
Palmas. Continue em frente e ao encontrar o morro, entre a direita.
Quase chegando ao topo deste, à sua direita estará um mirante de
onde você poderá ter uma visão de toda a Praia de Palmas (E).
Na descida, mantenha-se sempre à esquerda. À sua direita, você
verá uma placa com direções para Ganchos de Fora e Ganchos do
Meio. Vire à direita para Ganchos de Fora (G). Ao descer, pegue a
primeira rua à esquerda (fique atento à casa vermelha nesta rua),
siga até o final e suba até a entrada do Resort (H). Seja bem vindo
ao Ponta dos Ganchos!

Conheça as belezas de
Governador Celso Ramos.

