
R O T E I R O S    N A C I O N A I S

JOÃO PESSOA - 5 e 8 dias

1º Dia - João Pessoa 
Embarque no aeroporto com destino a João Pessoa.  Chegada, recepção e traslado ao hotel. No percurso o guia irá informá-lo sobre os passeios 
incluídos na excursão e os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. tipo standard com banheiro privativo e regime de café da manhã 
ou meia pensão.

2º Dia - João Pessoa
Café da manhã no hotel. Passeio pêlos principais pontos turístico da 2ª cidade mais verde do mundo. Passando pelas praias de Tambaú e Cabo 
Branco, onde visitaremos o Farol do Cabo Branco, na Ponta do Seixas, ponto mais Oriental das Américas, onde o sol nasce primeiro. Em seguida 
visitaremos a parte histórica da 3ª cidade mais antiga do Brasil, com parada no Centro Histórico de São Francisco, passando ainda pelo Parque 
Sólon de Lucena, nosso “cartão postal“, Praça dos Três Poderes, Catedral, Mosteiro de São Bento, Igreja de N.S.a. Sra. do Carmo, etc. No retorno, 
parada no Mercado de Artesanato Paraibano.

3º Dia - João Pessoa
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS um passeio ao Litoral Norte / Cabedelo, passando pelas 
praias de Tambaú, Manaíra e Bessa, Camboinha e Formosa, chegaremos a cidade portuária de Cabedelo, onde visitaremos a Fortaleza de Santa 
Catarina e o marco zero da Transamazônica (BR 230). Em seguida parada na praia do Poço, com tempo livre para banho. Não deixe de degustar o 
nosso tradicional “caranguejo de cacete” e os mais variados frutos do mar nos diversos barzinhos da orla
.
4º Dia - João Pessoa
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS um lindo passeio: seguindo pela BR 101  sul, a 85 Km 
da cidade, chegaremos a Igarassu (primeira vila do Brasil),visitaremos o convento de Santo Antônio (1588), igreja de São Cosme e São Damião 
(1535). Seguiremos mais 25 Km até chegarmos à ilha de Itamaracá, onde visitaremos o forte Orange e o cativeiro do Peixe Boi marinho. Tempo livre 
para banho de mar com oportunidade de passeio de jangada (opcional) à ilha da Coroa do Avião, também conhecida como ilha do amor. 
 
5º Dia - João Pessoa
Para passageiros da programação de 05 dias
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para embarque de retorno a sua cidade de origem.
Para passageiros da programação de 08 dias
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS passeio a Tambaba. Passeio por um litoral entrecortado 
de coqueiros e areias brancas, onde visitaremos praias com nomes de índios: jacumã, Tabatinga, Coqueirinho e finalmente Tambaba  única praia de 
naturismo oficializada de todo o Nordeste do Brasil. Tempo livre para banho de mar nas piscinas naturais destas praias paradisíacas onde as 
pessoas se protegem entre falésias e coqueiros para dividir com a natureza a espontaneidade e beleza de sua própria nudez.

6º Dia - João Pessoa
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS passeio a praia de Lucena., Seguindo por uma estrada 
iremos em direção à praia de Lucena, onde visitaremos inicialmente a praia de Pontinha, com tempo livre para banho de mar nas ilhas que se 
formam quando a maré está baixa. Passaremos ainda pelas praias de Fagundes e Gameleira. Chegaremos então a praia de Lucena, com tempo livre 
para banho, almoço ou ainda um inesquecível passeio de buggy ( opcional ) pela praia, visitando a ruína da igreja do Bom Sucesso, que tem como 
teto a copa de uma grande árvore. Passando por trilhas e rios chegaremos ao encontro do Rio Camaçari com o mar, um lugar lindo, cercado de 
falésias. 

7º dia - João Pessoa
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS
Um passeio às piscinas naturais de picãozinho, onde embarcaremos numa espécie de catamarã com destino às praias de picãozinho

8º Dia - João Pessoa
Café da manhã no hotel.  .Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino à sua cidade de origem.  Chegada, 
desembarque e fim dos nossos serviços.
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