CARNAVAL EM JOÃO PESSOA (PB) 2019
Capital do Verde!
Tambaú / Praia do Bessa / Praia do Jacaré (Bolero de Ravel)
Areia Vermelha / Piscinas Naturais do Seixas / Aquário da Paraíba.

PERÍODO: de 02 a 06/03/2019
Embarques:
Às 6h – Boa Viagem, em frente ao Restaurante Ponteio Grill;
Às 6h e 30min – Derby, em frente ao Bradesco;
Roteiro Previsto
1º dia: 02/03/2019 (sábado) Recife / João Pessoa / City Tour.
Comparecimento dos excursionistas nos locais acima marcados para embarcar em transporte próprio para turismo
com ar, com destino à João Pessoa - PB. No percurso o guia promoverá o entrosamento do grupo e será oferecido o
nosso serviço de bordo. Chegada prevista para as 9h onde encontraremos o nosso guia local e seguiremos para o
nosso city tour, iniciando na Av. Epitácio Pessoa, Ponta Seixas, Centro de Cultura e Artes e Farol.
Por volta das 12h, faremos nosso almoço no Restaurante Esquina Grill (opcional), logo após seguiremos para o
Hotel Pousada Costa do Atlântico, com imediata acomodação. Após check in, daremos continuidade ao nosso city tour.
Retorno para o hotel no final da tarde. Noite livre para caminhar na orla de Tambaú.
2º dia: 03/03/2019 (domingo) – João Pessoa / Praia do Bessa / Pôr do Sol – Bolero de Ravel.
Após o café da manhã, às 9h, já com roupa de banho, sairemos para a Praia do Bessa, onde curtiremos um banho
de mar maravilhoso, fazer uma caminhada e comer deliciosos frutos do mar no restaurante Camarão Grill (opcional),
localizado a beira mar, com uma excelente infraestrutura de piscinas (adulto e infantil), toboágua, cascatas, restaurante,
etc. Às 16h, sairemos da Praia do Bessa para a Praia do Jacaré para contemplar o belíssimo pôr do sol ao som do
Bolero de Ravel. Retorno para o hotel às 18h. Noite livre.
3° dia: 04/03/2019 (segunda-feira) – João Pessoa / Ilha de Areia Vermelha / João Pessoa.
Por volta das 8h, após nosso café da manhã, seguiremos para Ilha de Areia Vermelha, localizada na Praia do
Poço a aproximadamente 10km de João Pessoa. A ilha é um belo atrativo turístico que surge nas marés baixas de areia
em tons de vermelho (opcional compra do passeio de catamarã para a ilha), com uma boa estrutura montada de bares
flutuantes. Almoço opcional na Ilha ou na Praia do Poço.
Retorno ao hotel no início da tarde. Noite livre para descanso. (Obs.: Dependemos da maré para a realização do
passeio a Areia Vermelha, ou seja, pode ser que mudemos os horários de acordo).
4º dia: 05/03/2019 (terça-feira) – João Pessoa / Piscinas Naturais do Seixas / Aquário da Paraíba.
Após o café da manhã, seguiremos para a Praia do Seixas onde teremos a oportunidade de fazer um bonito
passeio com destino as Piscinas Naturais do Seixas (opcional). Um novo destino náutico já muito apreciado da
região com deliciosos mergulhos em meio aos peixes. Após o passeio, seguiremos para nosso almoço no Restaurante
Palace Grill (opcional). Em seguida, iremos conhecer o Aquário da Paraíba, que conta com um complexo de aquários e
ambientes que retratam uma diversidade de organismos aquáticos vivos (peixes, elasmobrânquios, crustáceos,
moluscos, corais, entre outros) e biomas existentes no estado da Paraíba. Sendo o único aquário temático do Estado,
com aproximadamente 120 exemplares pertencentes a 80 espécies de animais.
Retorno ao hotel. Noite livre.
5º dia: 05/03/2019 (quarta-feira) – João Pessoa / Recife.
Após café da manhã, tempo livre para um rápido banho de mar, últimas compras nas inúmeras lojinhas de
artesanato e caminhadas na orla. Por volta das 10h, já com as malas no nosso transporte, deixaremos a cidade de João
Pessoa com destino ao Recife. Chegada prevista para as 12h.
Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Transporte próprio para turismo com ar;
 Guia acompanhante;
 Guia local em todos os passeios;
 Serviço de bordo (na ida);
 04 diárias no Hotel Pousada Costa do
Atlântico (ou similar);
 04 cafés da manhã;

VALORES POR PESSOA:

R$ 1.590,00 à vista.
Acomodados em Duplos, Triplos ou Quádruplos
(De acordo com a reserva feita).
Ou parcelados em até 6x sem juros com cheques prédatados ou em cartão de crédito.

Condições Gerais:
1. A excursão tem sua saída garantida com o mínimo de 20 pax’s; em micro ônibus; e em ônibus com no mínimo 30 pax’s, caso
contrário haverá cancelamento e devolução do dinheiro pago.
2. Preços sujeitos a reajustes sem aviso prévio, solicitamos no ato da reserva confirmar preços e condições de pagamentos. Base
tarifária em apartamentos duplos, triplos e quádruplos.
3. Forma de pagamento: à vista, cheques pré-datados e ou cartões de crédito.
4. Todo passageiro só poderá viajar mediante entrega antecipada da xerox de identidade. Menores, a xerox da Certidão de
Nascimento.

CARAVANA TURISMO
Av. Conde da Boa Vista n.º 1016 lj 02 - Recife-PE (81) 3221.4957 / 3031-5335 / 9.9645.2945 (WhatsApp).
www.caravanaturismo.com.br / contato@caravanaturismo.com.br

