
 

BLOQUEIO – PACOTE JOÃO PESSOA                   
 

Período da viagem: de 25 de JANEIRO a 01 de FEVEREIRO 

 
Nascida de costas para o mar, ao contrário das demais capitais do país banhadas pelo 

oceano Atlântico, João Pessoa foi fundada no dia 5 de agosto de 1585, pelos 
colonizadores portugueses. Chamada de “Cidade Real de Nossa Senhora das Neves”, 

suas primeiras edificações foram às margens do Rio Sanhauá, um afluente do Rio 
Paraíba, hoje conhecido como Porto do Capim, no bairro do Varadouro. João Pessoa é 

uma das capitais brasileiras com melhor qualidade de vida e conhecida pelo verde e por 
seus espaços para o lazer. Tanto na orla, quanto nos bairros, há áreas para caminhada e 
prática de esportes. A cidade é rodeada por zonas naturais, parques, jardins, reservas de 

Mata Atlântica e um extenso litoral repleto de belíssimas praias protegidas por 
coqueiros. É conhecida também pela boa infraestrutura hoteleira, restaurantes e 

hospitalidade. Considerada uma das cidades mais bonitas do Brasil, possui maravilhoso 
Centro Histórico, visitado durante todo o ano por milhares de turistas. 

 
O PACOTE INCLUI: 

 
 Passagem aérea LATAM de Porto Alegre / João Pessoa / Porto Alegre com franquia de 

bagagem de 23 k; 
 Traslados de chegada e saída; 

 07 noites de hospedagem com café da manhã de 25 de JANEIRO a 01 de FEVEREIRO; 
 City tour em João Pessoa; 

 Seguro Viagem com cobertura nacional de R$ 15 mil para menores de 64 anos; 
 

ITINERARIO AÉREO: 
 

 
 
 
 
 
 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

3231 25 Jan 16:40 25 Jan 19:05 PORTO ALEGRE (POA) BRASILIA (BSB) 

 

3280 25 Jan 23:15 26 Jan 01:55 BRASILIA (BSB) JOAO PESSOA (JPA) 

 

3253 01 Fev 11:45 01 Fev 14:25 JOAO PESSOA (JPA) BRASILIA (BSB) 

 

3087 01 Fev 19:45 01 Fev 22:20 BRASILIA (BSB) PORTO ALEGRE (POA) 



 

 VALORES POR PESSOA 

 
Acrescentar taxa de embarque pagas na entrada, no valor de R$ 72,00 por pessoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTEL EM JOÃO PESSOA 07 NTS  

 

 
VALOR  

EM DUPLO 

 
VALOR  

EM TRIPLO 

 
MENOR DE  

02 A 10 
 

HOTEL JR HOTEL ✮✮✮ 
www.jrhoteljpa.com 

 

 
R$ 1596.00 ou  

12x de R$ 133.00 

 
R$ 1620.00 ou  

12x de R$ 135.00 

 
R$ 1260.00 ou  

12x de R$ 105.00 

 
HOTEL POUSADA TAMANDARÉ ✮✮✮ 

www.pousadatamandarepb.com.br 
 

 
R$ 1860.00 ou  

12x de R$ 155.00 

 
R$ 1728.00 ou  

12x de R$ 144.00 

 
R$ 1380.00 ou  

12x de R$ 115.00 

 
HOTEL CORAIS DE TAMBAU ✮✮✮ 

www.hotelcoraisdetambau.com.br 
 

 
R$ 1956.00 ou  

12x de R$ 163.00 

 
R$ 1776.00 ou  

12x de R$ 148.00 

 
R$ 1416.00 ou  

12x de R$ 118.00 

 
HOTEL LITTORAL ✮✮✮✮ 

www.littoral.com.br 
 

 
R$ 2064.00 ou  

12x de R$ 172.00 

 
R$ 1860.00 ou  

12x de R$ 155.00 

 
R$ 1260.00 ou  

12x de R$ 105.00 

 
TAMBAÚ BEACH HOTEL ✮✮✮✮ 
www.tambaubeachhotel.com.br 

 

 
R$ 2196.00 ou  

12x de R$ 183.00 

 
R$ 2088.00 ou  

12x de R$ 174.00 

 
R$ 1860.00 ou  

12x de R$ 155.00 

 
HOTEL HARDMAN PRAIA ✮✮✮ 

www.hotelhardman.com.br 
 

 
R$ 2220.00 ou  

12x de R$ 185.00 

 
R$ 2076.00 ou  

12x de R$ 173.00 

 
R$ 2004.00 ou  

12x de R$ 167.00 

 
HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION ✮✮✮ 

https://beach.aramhoteis.com.br 
 

 
R$ 2316.00 ou  

12x de R$ 193.00 

 
R$ 2124.00 ou  

12x de R$ 177.00 

 
R$ 1716.00 ou  

12x de R$ 143.00 

 
HOTEL MANAIRA ✮✮✮✮ 
https://hotelmanaira.com.br 

 

 
R$ 2352.00 ou  

12x de R$ 196.00 

 
R$ 2316.00 ou  

12x de R$ 193.00 

 
 
-  

 
HOTEL BEST WESTERN CAICARA ✮✮✮✮ 

https://hotelcaicara.com 
 

 
R$ 2364.00 ou  

12x de R$ 197.00 

 
R$ 1992.00 ou  

12x de R$ 166.00 

 
R$ 1236.00 ou  

12x de R$ 103.00 

 
QUALITY HOTEL JOAO PESSOA ✮✮✮✮ 

www.atlanticahotels.com.br 
 

 
R$ 2448.00 ou  

12x de R$ 204.00 

 
R$ 2304.00 ou  

12x de R$ 192.00 

 
 
- 

 
CABO BRANCO ATLANTICO ✮✮✮✮ 

www.cabobrancoatlantico.com.br 
 

 
R$ 2676.00 ou  

12x de R$ 223.00 

 
R$ 2772.00 ou  

12x de R$ 231.00 

 
R$ 1260.00 ou  

12x de R$ 105.00 



 

PASSEIOS OPCIONAIS 
 

Praias do Litoral Norte ‐ Cabedelo com Entardecer na Praia do Jacaré e Bolero de Ravel 

 

Saídas: Segundas, Quartas, Quintas e 

Sábados. 

Valor por pessoa: R$ 99,00 

Passeio rumo as praias do norte com parada na praia de Intermares para visita ao projeto 
“Tartarugas”. Parada também na Praia do Bessa com tempo livre para banho de mar. 
Visita ainda a cidade portuária de Cabedelo com parada na Fortaleza de Santa Catarina e no 
Marco zero da transamazônica. Ao entardecer veremos um dos mais belos espetáculos ao som 
do Bolero de Ravel, envolvido num clima apaixonante. Teremos ainda, tempo para uma visita 
ao artesanato local, durante uma breve caminhada pelo calçadão e as 18h00 mais uma 
emoção ao ouvir a Ave Maria tocada ao vivo nos barzinhos, cada um a seu modo. Obs.: Não 
inclui refeições, nem couvert artístico para assistir o bolero de Ravel dos barzinhos. 

 

Praias da Costa do Conde ‐ Litoral Sul  

 

Saídas: De Segunda a Sexta. 

  

Valor por pessoa: R$ 99,00 

Prepare-se para conhecer um litoral entrecortado de coqueiros e areias brancas onde o 
homem quase não se faz presente. Você ficará encantado com a natureza rudimentar, 
exuberante e selvagem. São praias exóticas, inexploradas e semi-desertas, entre as quais 
temos: Coqueirinho (considerada uma das dez praias mais belas do país) e Tambaba, a única 
praia de naturismo oficializada do Nordeste brasileiro, com piscinas naturais (em maré baixa) 
e falésias de areias coloridas.  
Obs.: Não inclui refeição. 
Obs.: Para o acesso às praias, pode-se eventualmente ter descidas e subidas a pé. 

Ilha da Areia Vermelha 



 

 

Saídas: Dependendo da Maré 

 

Valor por pessoa: R$ 99,00 

Rumo as praias do norte onde embarcaremos com destino à paradisíaca Ilha de Areia 
Vermelha, que fica a apenas 1,5km da beira mar, com formação de piscinas naturais junto à 
paisagem dos bancos de areia avermelhados. Imperdível!!!!! 
Obs.: O tempo de permanência na ilha e o nível da água das piscinas naturais dependerão da 
tábua de marés. 

Praia da Pipa ‐ RN 

 

Saídas: Sexta‐feira 

 

Valor por pessoa:  

R$ 135,00 

Passeio à famosa Praia de Pipa, em Tibau do Sul – RN, que é conhecida por suas incríveis 
paisagens naturais traduzidas pela Baía dos Golfinhos, pelas falésias e pelo chapadão (que 
proporciona um visual espetacular da Praia do Amor). Aproveite para experimentar um 
delicioso banho de mar e após um dia completo explorando as belezas do local, você retornará 
à capital paraibana.  

 
IMPORTANTE: 
 
**Normalmente, o check in nos hotéis começa às 14hrs e o check out termina às 12hrs. 
**Valores em reais.  
*** Valores por pessoa. 
**** Valores sujeitos a alteração conforme disponibilidade de hotel**** 
 
Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x no ato (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 RG com menos de 10 anos de emissão e em excelente estado de conservação. 


