
 

João Pessoa (PB) 
Praia de Areia Vermelha / Tambaú / Cabedelo  

 

29 a 31 de julho de 2022 
 

Programação: 
 

1º DIA (29/07 – Sexta-feira): Às 07:00hs apresentação do grupo na Praça Cívica para 
embarque com destino à João Pessoa (PB). Previsão de chegada às 10:00hs. Ao chegarmos 
em João Pessoa (PB) faremos city tour conhecendo o centro histórico, igreja de São 
Francisco, praias da orla marítima, farol do Cabo Branco, Ponta do Seixas, entre outros. 
Parada para almoço (Não incluso no pacote). Em seguida, faremos acomodação em aptos 
duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Annamar ou similar. À tarde, assistiremos ao 
pôr-do-sol na Praia do Jacaré ao som do boleiro de Ravel. Programação noturna: Bares e 
restaurante na Orla da Praia de Tambaú. Pernoite   
 

2º DIA (30/07 - Sábado): Às 08:30 saída para dia de lazer na praia de Coqueirinhos – litoral 
sul paraibano. Retorno ao hotel no final da tarde. Programação noturna: Bares e restaurantes 
na orla da praia de Tambaú 
 

3º DIA (31/07 - Domingo): Manhã livre para atividades independentes. Às 12:30hs acerto de 
extras no hotel e saída para almoço (não incluso no pacote). Após a refeição seguiremos 
viagem com destino à Natal (RN). Previsão de chegada às 18:00hs. Desembarque no local 
de embarque. Fim dos nossos serviços 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Ônibus ou micro de turismo; 

 02 diárias em Hotel categoria 
turística; 

 Serviço de bordo: água e 
refrigerante; 

 Guia acompanhante e local 
(Embratur). 

 
 

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

 Extra de qualquer natureza que não 
esteja mencionado neste roteiro. 

 
 

PREÇO POR PESSOA: 
 

 Apto Duplo: R$ 580,00 ou 5x R$ 116,00 (Cartão de Credito ou Debito) 

 A excursão poderá ser paga nos cartões de crédito, Transferência Bancaria e Pix. 
      

INFORMAÇÕES E RESERVAS: Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp) 
                                                                  Site: www.avellartour.com.br 

                                                                   Facebook: Avellartour 

                                                                   Instagram: @AvellartourOficial 
                                                                  E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br 

http://www.avellartour.com.br/

