Praias da Estrada do Contorno
Estrada do Contorno é um corredor turístico que
tem inicio no Bairro do São Bento via centro da
cidade. Onde é possível conhecer várias praias e
pontos turísticos como: Colégio Naval, Igrejinha do
Bonfim, Pedra da Gruta e outros.
Seu trajeto pode ser feito de carro, ônibus, bicicleta
ou até mesmo a pé. Como o nome diz a estrada do
contorno, contorna quase o centro da cidade em
tempo médio de carro de 45 minutos.
Durante seu percurso é possível ver praticamente o
tempo todo a baia da Ilha Grande e Gipóia e Ribeira.

Praia da Costerinha:
É a primeira do corredor turístico onde possui um calçadão que é
bastante utilizado por ciclistas e praticantes de caminhada.
Também utilizado para atividades recreativas como: atividades
aquáticas para terceira idade, 24 horas de natação (Baratas da
Costeira), pescarias familiares, mergulhos noturnos e ponto de
encontro de casais e família.

Praia do Bonfim:
Esta praia esta logo após o final do Colégio Naval possui uma
escola de mergulho. É Bastante movimentada com praticas de
esportes como: futebol, vôlei, natação e canoagem.
Possui um pequeno comércio com restaurantes, bares, mercado,
padaria...
Nesta praia ocorre a chamada “Festa da Igrejinha do Bonfim”
que refere-se a Igreja localizada em uma pequena ilha bem
próxima a esta praia.
Anualmente promove aos seus moradores e turistas tal festa
comemorativa alusiva a Igrejinha do Bonfim, onde é montado uma
estrutura com barraquinhas de comidas típicas e brincadeiras.

Praia das Gordas:
Localizada ao final da Praia do Bonfim. Descendo duas escadas
de fácil acesso que tem um calçadão que tipicamente é utilizado
como parada de carros. Praia com pequena faixa de areia e
bastante sombra para crianças. Local utilizado para o acesso a
Igrejinha do Bonfim, onde a travessia costuma ser a nado por se
tratar de uma distancia pequena entre a praia e a ilha.

Praia Grande:
Esta é a praia mais conhecida e frequentada por banhistas e
visitantes. Possui estacionamento próximo e restaurantes a beira
mar. Um ponto de embarque e desembarque para passeio de Taxi
Boat e translado para Ilha da Gipóia.

