
 
 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA (PB) 

01 A 05 DE DEZEMBRO/2021 

 
João Pessoa é a capital do estado da Paraíba, cidade costeira próxima da foz do rio Paraíba. A sua 
cidade velha é conhecida pela arquitetura barroca e art nouveau. A igreja de São Francisco, um dos 
cartões postais da cidade, data do século XVI, tem azulejos portugueses pintados no pátio e uma 
capela ornamentada com ouro. As praias da cidade estão repletas de bares, restaurantes, além de 
lojas que vendem o belíssimo artesanato local. 
 
O pacote inclui: 

 

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

 Serviço de bordo (ida); 

 04 diárias no Hotel Sesc Cabo Branco em João Pessoa;  

 04 cafés da manhã e 01 almoço; 

 City tour em João Pessoa; 

 Passeio de barco na Praia do Seixas; 

 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 Púbico. em Geral 

R$ 990,00 R$ 1.090,00 R$ 1.140,00 R$ 1.238,00 
 

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa, MasterCard e Hipercard (12x). 
Parcela mínima de R$ 40,00. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Programação: 
 
 
01 DEZ (QUA) – FORTALEZA / JOÃO PESSOA 
Saída do Sesc Fortaleza às 06h com destino a João Pessoa (aprox. 685 km), considerada a “3ª cidade mais 
antiga do Brasil e a 2ª mais verde do mundo”. No percurso parada para almoço (não incluso). Acomodação do 
grupo no Hotel Sesc Cabo Branco. Noite livre. 
 
02 DEZ (QUI) – PRAIA DO BESSA / CITY TOUR  
Pela manhã passeio a praia do Bessa. Almoço em barraca de praia (ncluso). Em horário combinado city tour 
conhecendo os principais pontos turísticos de João Pessoa, dentre eles: Hotel Globo, Igreja de São Frei Pedro 
Gonçalves, Igreja São Francisco (taxa de visitação não inclusa), Teatro Santa Rosa, Praças Pedro Américo, 
Pavilha do Chá, Lagoa, dentre outros atrativos. Noite livre.  
 
03 DEZ (SEX) – PRAIA DO SEIXAS 
Pela manhã passeio a costa da Praia do Seixas, próximo ao Ponto Extremo Oriental das Américas, local onde 
se forma um imenso banco de corais, cobertos pela água do mar, que ficam visíveis quando a maré está baixa, 
formando piscinas naturais de água morna e cristalina que permite visualizar peixinhos coloridos e outros 
animais marítimos (passeio de barco incluso). Almoço não incluso. Em horário combinado o grupo segue para 
o Mercado de artesanato de Paraíba (MAP) para conhecer de perto a cultura local. Noite livre. 
 
04 DEZ (SAB) – PRAIA DO JACARÉ - BOLERO DE RAVEL 
Manhã livre para atividades independentes. Almoço não incluso. Em horário combinado, o grupo segue à Praia 
do Jacaré para passeio de barco, local onde a natureza oferece um dos mais belos espetáculos ao entardecer 
à beira do histórico rio Paraíba (incluso), o espetáculo é contemplado ao som do Bolero de Ravel. Retorno ao 
hotel. Noite livre. 
 
05 DEZ (DOM) – JOÃO PESSOA / FORTALEZA  
Em horário combinado viagem de retorno a Fortaleza. Chegada prevista para a noite. 

 
 

Observações: 
É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA DURANTE TODA A VIAGEM. 

 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 25 (vinte e cinco) 
passageiros; 

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

  O passageiro do Trabalho Social com Grupos (TSG) 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 sentada no colo dos pais e ocupando a mesma cama no apartamento, paga 
somente taxas, verificar. Desconto de 30% de 05 a 10 anos. O desconto corresponde 01 criança por 
apto; 

 O SESC reserva-se no direito de cancelar ou alterar a excursão ou o passeio, de acordo com os 
decretos contra o coronavírus (covid-19), as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos diversos, 
imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança. 

 


