
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
João Pessoa e Litoral Paraibano (PB) 

17 a 21 de Outubro/2018 
 
Capital da Paraíba e principal centro econômico e financeiro do estado, João Pessoa é a oitava 
cidade mais populosa da região nordeste brasileira. Dispõe de uma excelente qualidade de vida com 
ruas arborizadas e um belíssimo litoral. 
O litoral Paraibano possui vários quilômetros de areia branca, águas cristalinas, vastos coqueirais e 
falésias de beleza singular. Destaque para a praia de Coqueirinho localizada a aproximadamente 35 
km de João Pessoa, possui larga faixa de areia, água morna e coqueiros que além de dar nome ao 
lugar embelezam a paisagem. Outra importante atração é a praia de Tambaba, conhecida 
principalmente pela área naturista, sendo a primeira praia do Brasil a permitir o naturismo por lei 
municipal. A praia é dividida em duas: de um lado, ficam os naturistas; do outro, os que preferem não 
aderir a prática. O por do sol embalado ao som do Bolero de Ravel na praia do Jaceré é também um 
atrativo que encanta moradores e visitantes. 
 
O pacote inclui: 

 

 Ônibus turismo (ar, tv, vídeo, som, frigobar e WC);  

 Serviço de bordo (ida); 

 04 noites de hospedagem no Sesc Cabo Branco;  

 04 cafés da manhã, 02 almoços e 04 pequenas ceias; 

 City tour em João Pessoa; 

 Passeios descritos como incluso; 

 Passeio de barco: Bolero de Ravel; 

 Seguro de assistência viagem; 

 Guias (acompanhante e local) cadastrados no Mtur. 
Valores por pessoa:  

Apto Duplo/Triplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$ 1.063,00 R$ 1.170,00 R$ 1.223,00 R$ 1.329,00 
 

 

 
Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x). 

Parcela mínima de R$ 30,00. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Naturismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


 
 

 

 
Programação: 
 

17 OUT (QUA) – FORTALEZA / JOÃO PESSOA 
Saída do Sesc Fortaleza às 06h com destino a João Pessoa; “3ª cidade mais antiga do Brasil, 2ª mais verde do 
mundo e onde o sol nasce primeiro”. No percurso parada para almoço (não incluso). Acomodação no Hotel 
Sesc Cabo Branco. Pequena ceia inclusa no hotel. Noite livre. 
 
18 OUT (QUI) – CITY TOUR  
Pela manhã city tour conhecendo os principais pontos turísticos de João Pessoa: Farol do Cabo Branco tendo 
vista para a Ponta do Seixas “extremo oriental das Américas”, Estação Cabo Branco, Casa do Artista Popular, 
Parque Sólon de Lucena, Lagoa, Centro Histórico, Praça João Pessoa e o Centro Cultural de São Francisco 
(taxa de visitação não inclusa). Parada para almoço (incluso). Em horário combinado visita ao Mercado de 
Artesanato da Paraíba (MAP) para conhecer de perto um pouco da cultura local. Retorno ao hotel. Pequena 
ceia inclusa no hotel. Noite livre. 
 
19 OUT (SEX) – PRAIAS DO LITORAL SUL: COQUEIRINHO E TAMBABA 
Pela manhã passeio para conhecer algumas praias do litoral sul da Paraíba, como a praia de Coqueirinho 
localizada a aproximadamente 35 km de João Pessoa, possui larga faixa de areia, água morna e coqueiros 
que além de dar nome ao lugar embelezam a paisagem. Visita também a praia de Tambaba, conhecida 
principalmente pela área naturista, sendo a primeira praia do Brasil a permitir o naturismo por lei municipal. A 
praia é dividida em duas: de um lado, ficam os naturistas; do outro, os que preferem não aderir a prática. 
Almoço não incluso. Em horário combinado retorno ao hotel. Pequena ceia inclusa no hotel. Noite livre. 
 
20 OUT (SAB) – PRAIA DO JACARÉ: BOLERO DE RAVEL 
Manhã livre para atividades independentes. Almoço incluso no hotel.  Em horário combinado passeio fluvial na 
praia do Jacaré, onde a natureza oferece um dos mais belos espetáculos ao som do Bolero de Ravel, o pôr-do-
sol à beira do histórico Rio Paraíba (barco incluso). Retorno ao hotel. Pequena ceia inclusa no hotel. Noite 
livre. 
 
21 OUT (DOM) – JOÃO PESSOA / FORTALEZA  
Em horário combinado viagem de retorno a Fortaleza. Parada para almoço (não incluso). Chegada prevista 
para o final da noite.   
 
“Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos diversos, 
imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança.” 

Observações: 
 Em caso de cancelamento não será restituído o valor dos ingressos; 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40 (quarenta) 

passageiros; 

  Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem. 

  O passageiro do Trabalho Social com Idosos (TSI) deve apresentar atestado médico constando estar apto 

a realizar a viagem; 
 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto). É imprescindível que o responsável 

legal esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, original ou autenticada pelo 

cartório; 
 Criança até 04 anos 80% de desconto, sentada no colo dos pais e ocupando a mesma cama no 

apartamento, desconto de 20% de 05 a 10 anos. O desconto corresponde 01 criança por apto. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Naturismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil

