BLOQUEIO – PACOTE JOÃO PESSOA
Período da viagem: de 07 a 14 de MARÇO

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 infra-estrutura 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 07 a 14 de MARÇO;
 City tour em João Pessoa;
 Seguro Viagem com cobertura nacional de R$ 15 mil para menores de 75 anos;
ITINERARIO AÉREO:

Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

3287

07 Mar 11:15

07 Mar 12:55

PORTO ALEGRE (POA)

GUARULHOS (GRU)

3366

07 Mar 15:20

07 Mar 18:30

GUARULHOS (GRU)

JOAO PESSOA (JPA)

3505

14 Mar 11:05

14 Mar 13:35

JOAO PESSOA (JPA)

GUARULHOS (GRU)

3337

14 Mar 16:40

14 Mar 18:25

GUARULHOS (GRU)

PORTO ALEGRE (POA)

VALORES POR PESSOA

HOTEL EM JOÃO PESSOA 07 NTS

VALOR EM
INDIVIDUAL

VALOR
EM DUPLO

VALOR EM
TRIPLO

HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION ✮✮✮

R$ 2316.00 ou
12x de R$ 193.00

R$ 1656.00 ou
12x de R$ 138.00

R$ 1572.00 ou
12x de R$ 131.00

HOTEL AMBASSADOR FLAT ✮✮✮

R$ 2364.00 ou
12x de R$ 197.00

R$ 1692.00 ou
12x de R$ 141.00

R$ 1596.00 ou
12x de R$ 133.00

HOTEL NORD EASY ONDAS DO ATLANTICO ✮✮✮

R$ 2472.00 ou
12x de R$ 206.00

R$ 1788.00 ou
12x de R$ 149.00

R$ 1560.00 ou
12x de R$ 130.00

HOTEL NORD LUXXOR CABO BRANCO✮✮✮✮

R$ 2880.00 ou
12x de R$ 240.00

R$ 2144.00 ou
12x de R$ 177.00

R$ 1860.00 ou
12x de R$ 155.00

HOTEL BEST WESTERN CAICARA ✮✮✮✮

R$ 2520.00 ou
12x de R$ 210.00

R$ 1932.00 ou
12x de R$ 161.00

R$ 1860.00 ou
12x de R$ 155.00

HOTEL MANAIRA ✮✮✮✮

R$ 2844.00 ou
12x de R$ 237.00

R$ 2052.00 ou
12x de R$ 171.00

R$ 1980.00 ou
12x de R$ 165.00

HOTEL QUALITY SUITES JOAO PESSOA ✮✮✮✮

R$ 5304.00 ou
12x de R$ 442.00

R$ 3120.00 ou
12x de R$ 260.00

R$ 2700.00 ou
12x de R$ 225.00

Acrescentar taxa de embarque pagas na entrada, no valor de R$ 66,60 por pessoa.
PASSEIOS OPCIONAIS

Praias do Litoral Norte ‐ Cabedelo com Entardecer na Praia do Jacaré

Saídas: Segundas, Quartas, Quintas e
Sábados.
Valor por pessoa: R$ 72,00

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$ 71,00

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 de ladeiras a
pé.

Ilha da Areia Vermelha

Saídas: Dependendo da Maré
Valor por pessoa: R$ 76,00

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.

Caminho dos Engenhos

Saídas: Sexta‐feira
Valor por pessoa: R$ 153,00

Descobriremos novas paisagens em direção ao Brejo Paraibano. Chegando na cidade de
Areia, a fumaça que se vê ao longe, acompanhada pelo cheiro doce da garapa fervendo, é
sinal de que as caldeiras dos velhos patriarcas estão trabalhando. Mesmo após vários anos
funcionando, os engenhos daquela região não perderam o seu encanto e o ar de
imponência, uma vez que ainda preservam a fabricação artesanal da rapadura, melaço e da
cachaça. Está situada na serra da Borborema, terra onde nasceu o pintor Pedro Américo,
autor do célebre “Grito do Ipiranga". A arquitetura da cidade se destaca pelo cuidado com o
registro da sua história e em 2005, o IPHAN homologou o tombamento do conjunto
histórico, urbanístico e paisagístico da cidade. Visitaremos o museu Casa de José Américo,
Museu da Rapadura, Museu regional de Areia e o Teatro Minerva – 1o teatro da Paraíba.
Segue para visitar o engenho Triunfo que possui uma fabricação de cachaça em escala
industrial e o próximo destino é a Cidade de Alagoa Grande, terra do Jackson do Pandeiro,
onde visitaremos os principais pontos turísticos e o Engenho “Volúpia”; onde degustaremos
e aprenderemos todo o processo de fabricação de cachaça.
Obs.: Os engenhos visitados estão sujeitos a alteração de acordo com a época do ano
IMPORTANTE:
**Normalmente, o check in nos hotéis começa às 14hrs e o check out termina às 12hrs.
**Valores em reais.
*** Valores por pessoa.
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 em excelente estado de conservação.

