A sua Caravana da amizade.

City-tour, Praia do Jacaré, Areia Vermelha e Picãozinho.
Período de: 10 a 12 de Abril 2020
Horários e locais de embarque: Às 7h. Derby – Em frente ao banco Bradesco.
Às 7h.40min. Boa Viagem – Em frente ao Rest. Ponteio Grill.
ROTEIRO PREVISTO:
1º DIA – 10/04/2020 – JOÃO PESSOA / CITY TOUR / PRAIA DO JACARÉ.
Comparecimento dos excursionistas pontualmente nos horários e locais acima marcados para embarque em transporte
próprio para turismo com destino a JOÃO PESSOA “Capital do Verde”. No percurso será oferecido o tradicional serviço de bordo e o
guia promoverá o entrosamento do grupo. Chegada prevista para as 10h., com imediata acomodação em hotel categoria turística
3***. Logo após, sairemos para o nosso city-tour, conhecendo os principais pontos turísticos da cidade de João Pessoa, encerrando
na Praia do Cabo Branco, onde teremos o nosso almoço (Opcional). Retorno ao hotel às 14h. Às 16h., iremos ver o pôr-do-sol, ao
som do Bolero de Ravel na Praia do Jacaré. Às 18h., retorno ao hotel. Às 20h., iremos a um dos restaurantes da cidade para jantar
(Opcional), depois curtiremos um dos barzinhos com música ao vivo da orla de Tambaú.

2º DIA - 11/04/2020 - CABEDELO / ILHA DE AREIA VERMELHA.
Após um bom café da manhã, vamos conhecer a histórica e portuária cidade de Cabedelo, onde visitaremos o Forte de
Santa Catarina (1589), entrada opcional, o Porto de Cabedelo, o Estuário do Rio Paraíba com suas ilhas e manguezais;
Conheceremos a Praia de Cabedelo com suas águas rasas e mornas - Opcional passeio de lanchas à Ilha de Areia Vermelha
(Pequena coroa de areia, ponto de encontro dos veranistas que chegam com suas jangadas, pranchas de windsurf, barcos e bonitos
iates - Muito sol, águas mornas e gente bonita). Almoço opcional em um dos restaurantes típicos da região. Às 15h., retornaremos
para o hotel - Tempo livre para curtir o banho de piscina. À Noite, iremos conhecer o Manaíra Shopping.

3º DIA – 12/04/2020 – PISCINAS NATURAIS DE PICÃOZINHO / RECIFE.
Após o nosso café da manhã, iremos até à Praia de Tambaú, onde poderemos apanhar um barco que nos levará as
piscinas naturais de Picãozinho - (Passeio de 2 horas de duração - Opcional). Um bonito arrecife de corais que com a maré baixa,
deixa a mostra verdadeiras piscinas naturais com águas claras e mornas, muitas embarcações, lanchas, jet-ski e pranchas de
windsurf, muita gente bonita e muito sol dão um toque especial ao já colorido paraíso. Às 12h., almoço OPCIONAL em um dos
restaurantes típicos de Tambaú. Retorno para o hotel às 13h. Desocuparemos o hotel e seguiremos para nossa viagem de retorno
para o Recife. Chegada prevista para as 18h.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. - HOSPEDAGEM

NO HOTEL Annamar 3*** (OU SIMILAR)
www.hotelannamar.com.br

NOSSO PREÇO INCLUI:
01 - Transporte próprio para turismo c/ ar condicionado; 02 - Guia acompanhante; 03 - Serviço de bordo na ida; 04 - Hospedagem com
café da manhã (2 diárias); 05 – City-tour com guia local; 06 - Traslado para os passeios inclusos no programa; 07 - Seguro Viagens
individual.

Apartamentos
Part° Triplo
Part° Duplo
Part° Single

Pagt° À vista ou
Transferência
Bancária
R$ 852,00
R$ 953,00
R$ 1.238,00

À vista no Cartão

2x

3x

4x

5x

À vista R$ 902,50
À vista R$ 1.010,00
À vista R$ 1.311,50

R$ 471,60
R$ 527,78
R$ 685,33

R$ 319,00
R$ 357,00
R$ 463,57

R$ 242,75
R$ 271,67
R$ 352,76

R$ 197,02
R$ 220,48
R$ 286,30

Condições Gerais:
1. Para que a excursão se torne viável, faz-se necessário atingir o número mínimo de 30 participantes para fechamento do
grupo em ônibus, 25 participantes para fechamento do grupo em micro, caso contrário, haverá o cancelamento da mesma e a
restituição do dinheiro ou a negociação de itens inclusos;
2. O transporte poderá ser em ônibus ou micro-ônibus, dependendo da quantidade de passageiros;
3. Este roteiro poderá sofrer mudanças ou adequações no seu percurso para melhor desempenho do mesmo e bem-estar
do grupo.
4. Em caso de desistência, perda de 50% do valor pago ou a indicação de outra pessoa para viajar em seu lugar;

Outras informações com a:
CARAVANA VIAGENS E TURISMO LTDA
Avenida Conde da Boa Vista, n.º 1016, loja 02 – Recife – PE - (81) 3221.4957 / 9.9645.2945(ZAP) / 9.9442.9182(ZAP)
Site: www.caravanaturismo.com.br / E-mail: comercial@caravanaturismo.com.br

