
16 a 19/03/2022

roteiro ponta
das américas

joão pessoa



Saída de Salvador às 06:00 em direção Recife, com previsão de
chegada às 07:20. 
Após chegarmos seguiremos para a cidade de João Pessoa. Faremos
uma parada no Rei da Coxinha para tomarmos café da manhã.
Chegando em João Pessoa seguiremos para conhecer o Farol de
Cabo Branco e o Bosque dos Sonhos. Dois belos lugares da capital
paraibana. 
Após visitas, seguiremos para almoço. Em seguida iremos para a
pousada.
O restante da tarde será livre para o viajante aproveitar a praia de
Tambaú.
Noite livre.

OBS: O voo do dia 16/03 pde ser modificado pela cia aérea. O viajante
deve estar disponível para possíveis mudanças de horários promovidos
pela cia.

4 dias joão pessoa

1° dia - 16/03/2023



Nosso café da manhã inicia a partir das 07:00. Sairemos as 08:00
para conhecermos as belas praias do município do Conde, no litoral
sul paraibano. 
Começaremos o dia conhecendo o belo encontro do rio com o mar
em Gramame. Seguiremos até Tambaba,  famosa praia de
naturalismo, para admirar suas belas falésias e curtir o seu mar
quentinho. Em seguida visitaremos uma das praias mais belas do
Brasil: Coqueirinho e o seu mar azul. Por fim, os apaixonados farão os
seus pedidos na Praia do Amor. 
Após visitação retornaremos para a pousada em João Pessoa para
descanso. A noite será livre.
Indicamos aos viajantes conhecerem a feirinha de Tambáu.

4 dias joão pessoa

2° dia - 17/03/2023



Nosso café da manhã inicia a partir das 07:00. Sairemos as 09:00
para conhecermos o centro histórico de João Pessoa e o incrível pôr
do sol do Jacaré.
Começaremos o dia seguindo até o centro da cidade, onde
conheceremos um pouco da historia da capital baiana e seus
monumentos. Destaque para a Lagoa no centro de João Pessoa. 
Em seguida iremos até a praia do Bessa para almoço. Após almoço
descansaremos um pouco e curtiremos o mar paraibano.
Por volta das 15:00 sairemos em direção a praia do Jacaré para
contemplação de um incrível pôr do sol ao som do bolero de ravel.
Antes do pôr do sol os viajantes poderão curtir a feirinha do Jacaré e
o seu artesanato local.
Após o pôr do sol retornaremos a pousada para descanso. A noite
será livre.

4 dias joão pessoa

3° dia - 18/03/2023



Nosso café da manhã inicia a partir das 06:00. Sairemos as 07:00
para conhecermos as belas piscinas naturais do Seixas. Após o
passeio retornaremos para a pousada. Faremos o check-out e
seguiremos para almoço. 
Após almoço retornaremos para o aeroporto do Recife, com voo
previsto para as 22h25 e chegada em Salvador as 23:50.

OBS: Os horários de voos, bem como trechos, podem ser modificados
pela cia aérea em virtude do estado de emergência atual ocasionado
pela pandemia do COVID-19.

4 dias joão pessoa

4° dia - 19/03/2023



Transporte aéreo SSA-RECIFE-SSA - GOL;
Hospedagem com café da manha;
Translado hotel-aeroporto-hotel;
Translado para os passeios;
Passeios: Farol de Cabo Branco, Centro histórico de João Pessoa,
Praia de Gramame, Praia do Amor, Praia de Coqueirinho, Praia de
Tambaba, Piscinas naturais do Seixas, Pôr do sol no Jacaré e passeio
de buggy pelas praias;
Passeio de barco no pôr do sol do Jacaré;
Passeio de barco para as piscinas naturais do Seixas;
Taxas e ingressos;
Seguro viagem;
Acompanhamento de guia local;
Acompanhamento da equipe Viver Turismo;
Fotos e vídeos.

4 dias joão pessoa

PACOTE INCLUI



Cartão de crédito: 10x de R$ 235,00 = R$ 2.350,00
Pix/Depósito/Transferência = R$ 2.250,00 (Podendo dividir o valor
até 10 dias antes da viagem)
Crianças ate 7 anos - R$ 1.880,00 em até 10x no cartão;
Crianças acima de 7 anos - valor de adulto.
Quarto individual - R$ 2.700,00 no cartão ou R$ 2.600,00 via Pix.

Membros do clube tem 5% de desconto sobre a opção de pagamento
escolhida.

OBS: Você pode mesclar o pagamento, fazendo parte em pix e parte em
até 10x no cartão.
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VALORES:


