
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Férias no RN - 20 a 24 de julho/22 
“Natal, Ponta Negra, Porto Mirim, Praia do        e Pipa” 

 
Natal, a cidade do sol e capital do Rio Grande do Norte, é conhecida por seus encantos 
naturais com destaque as suas belas praias como a Praia de Ponta Negra, Porto Mirim, Praia 
do Amor e a famosa Praia de Pipa. Dentre seus principais atrativos, destacam-se o Morro do 
Careca, o maior cajueiro do mundo, o Aquário da cidade e o centro de lançamento de foguetes 
Barreira do inferno. 
 
O pacote inclui: 
 

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

 Serviço de bordo (ida); 

 04 diárias no Hotel Senac Barreira Roxa; 

 04 cafés da manhã e 01 almoço; 

 Passeio a Praia de Porto Mirim; 

 Passeio a Praia do Amor e Pipa; 

 Day use no Restaurante Amô; 

 City tour em Natal; 

 Seguro viagem (para pessoas até 85 anos); 

 Guia local e acompanhante credenciado no MTur. 
 
 

Valores por pessoa:  

Apto Duplo/Triplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$ 1.070,00 R$ 1.138,00 R$ 1.214,00 R$ 1.300,00 
 

 

Forma de pagamento: Dinheiro, PIX ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x). 
Parcela mínima de R$ 40,00. 

 
 
 



 
 

 

 
Programação: 

 
20JUL (QUA) - FORTALEZA / NATAL  
Saída do Sesc Fortaleza às 06h com destino a Natal (aprox. 550km), conhecida como a cidade do Sol. 
No percurso, parada para almoço (não incluso). Chegada em Natal à tarde. Acomodação do grupo no 
Hotel Senac Barreira Roxa. Restante do dia e noite livres. 
 
21JUL (QUI) - NATAL 
Pela manhã visita a barreira do inferno, Pirangi do Norte onde se visita o maior cajueiro do mundo, 
seguindo em tour panorâmico pelos principais pontos históricos e culturais do centro da cidade. Parada 
para almoço (não incluso). À tarde visita ao centro de artesanato da Praia dos Artistas e Aquário de 
Natal, onde poderão ser observadas várias espécies da fauna marinha como tubarões, cobras, cavalos-
marinhos, hipopótamo, jacarés, pingüins entre outros (ingresso não incluso). Retorno ao hotel. Jantar 
não incluso. Noite livre. 
 
22JUL (SEX) – PRAIA DE PORTO MIRIM  
Pela manhã passeio a praia de Porto Mirim, localizada no litoral norte potiguar, aproximadamente 33km 
de Natal, em uma linda enseada de recifes que deixam suas águas calmas e transparentes, ideal para 
um refrescante banho. Almoço incluso em barraca de praia. Em horário combinado retorno ao hotel. 
Jantar não incluso. Noite livre. 
 
23JUL (SAB) – NATAL / PRAIA DO AMOR E PIPA / NATAL 
Pela manhã visita a praia do Amor, local semi-selvagem, a aproximadamente 100 km da capital Natal. 
Day use incluso em barraca de praia e almoço não incluso. Em horário combinado visita a Praia da Pipa, 
local com um lindo cenário cercado por falésias e belezas naturais. Retorno a cidade de Natal. Noite 
livre. 
 
24JUL (DOM) - NATAL / FORTALEZA 
Em horário combinado viagem de retorno a Fortaleza. Chegada prevista para o final da noite. 
 

 

 
Observações: 

 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 30 (trinta) passageiros;  

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade oficial original com foto; 

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

 O passageiro do 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 com até 04 anos, sentada no colo do responsável, 90% de desconto; de 5 a 10 anos 20% de desconto; 

 Desconto referente a 01 criança por acomodação. 

 Conforme decretos estaduais, poderá ser exigido a apresentação do passaporte sanitário/certificado digital 
de vacinação de Covid 19 para as viagens; 

 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. 

 

 


