
João Pessoa 
 

Dia a Dia 

1º dia - João Pessoa 

Chegada ao aeroporto, recepção e transporte até o hotel escolhido. 

2º dia - Dia Livre 

Passeio panorâmico pela cidade. Duração 3 horas. Passeio pelos principais pontos turísticos da 

2º cidade mais verde do mundo, passando pelas praias de Tambaú, Manaíra e Cabo Branco, 

onde haverá visita ao Farol do Cabo Branco, na Ponta do Seixas, considerado o ponto mais 

oriental das Américas, lugar onde o sol nasce primeiro. Em seguida, haverá uma visita à parte 

histórica desta que é a 3º cidade mais antiga do Brasil, com parada no Centro Histórico de São 

Francisco, passando ainda pelo Parque Solon de Lucena, o "Cartão Postal", Praça dos Três 

Poderes, Catedral, Mosteiro de São Bento, Igreja de N. Senhora do Carmo, entre outros. No 

retorno, parada no Mercado de Artesanato Paraibano. 

3º dia - Dia livre 

Sugestão de passeio (não incluso) - Litoral norte com Bolero de Ravel no pôr do sol. Esse 

passeio revela as lindas praias do litoral norte, com parada na Praia de Intermares, para visitar 

o projeto de preservação de tartarugas da ONG Guajiru, e na Praia do Bessa, com areia branca 

e águas transparentes. Ali você tem tempo livre para tomar banho de mar. Depois visita a 

cidade portuária de Cabelo, onde faz uma parada no Forte de Santa Catarina, construído no 

século 16 para conter as invasões holandesas, e no Marco Zero da Rodovia Transamazônica, a 

terceira maior rodovia do Brasil. Durante o pôr do sol, você assiste na Praia do Jacaré a um dos 

mais belos espetáculos do Nordeste a apresentação de um saxofonista tocando o Bolero de 

Ravel em uma canoa no Rio Paraíba, envolvido em um clima apaixonante. Ainda dá tempo 

para uma breve caminhada pelo calçadão para apreciar e comprar o artesanato local. 

4º dia - Dia livre 

Sugestão de passeio (não incluso) - Praias da Costa do Conde com Coqueirinho e Tambaba. É 

encantadora a natureza exuberante das praias do Conde, em um litoral entrecortado de 

coqueiros e areias brancas. As praias exóticas e semidesertas têm nomes indígenas Jacumã, 

Tabatinga, Carapibus e Coqueirinho, considerada uma das dez praias mais belas do país, além 

da Praia Bela e de Tambaba, a única praia de naturismo oficializada do Nordeste brasileiro, 

com piscinas naturais e falésias de areias coloridas. Durante o tempo livre na Praia do 

Coqueirinho, você pode alugar cadeira e guarda-sol. 

5º dia - Dia livre 

Sugestão de passeio (não incluso) - Ilha de Areia Vermelha Você vai de barco para as praias do 

norte da Paraíba, parando para banho na paradisíaca Ilha de Areia Vermelha, a 1,5km da costa. 

Lá admira deslumbrantes piscinas naturais junto à paisagem dos bancos de areia 

avermelhados. 

6º dia - Dia livre 

Sugestão de passeio (não incluso) - Cariri a ‘ Roliude Nordestina' Esse passeio explora as 

principais atrações da região do Cariri paraibano, a 166 km de João Pessoa. Primeiro você visita 

a cidade de Cabaceiras, conhecida como a ‘ Roliude Nordestina' por ter sido cenário de filmes 

como ‘ O Auto da Compadecida' e ‘ Romance', ambos dirigidos por Guel Arraes. É 

cinematográfica sua paisagem, com casas coloridas do fim do século 19 contrastando com o 

visual árido da região. Depois você visita o Hotel Fazenda Pai Mateus, onde tem a 



oportunidade de degustar o tradicional bode no buraco (almoço opcional). Depois de um 

breve descanso, você visita as exóticas formações rochosas, a Saca de Lã, que parece um 

monte de sacos de algodão empilhados, e Lajedo do Pai Matheus, com gigantescas pedras 

redondas que chegam a pesar 45 toneladas e as intrigantes pinturas rupestres. 

7º dia - Dia livre 

Sugestão de passeio (não incluso) - Encantos da Costa do Conde.  Descubra os encantos da 

Costa do Conde como a Pedra Furada na Praia do Amor, Barra de Gramame, onde o Rio 

Gramame e o Oceano Atlântico se unem para nos receber numa paisagem exuberante. O 

passeio segue até a Praia de Carapibus, conhecida pelas suas águas mornas e tranquilas, local 

ideal para aproveitar um banho de mar admirando as areias coloridas das falésias. 

8º dia - João Pessoa 

O visitante terá o transporte para o aeroporto no horário estipulado. 

 


