
 

 
 
 

 

Sesc 504 Sul:  3217-9120 Sesc Guará: 3383-9120 

Sesc Ceilândia: 3379-9532 Taguatinga Norte:  3451-9105 

      

 

JOÃO PESSOA/PB 
 

 

 
09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

 

Local de embarque: 

 
Grau de dificuldade Aeroporto de Brasília – 07h40 

 
 

 
Conhecida como "a cidade onde o sol nasce 

primeiro", por se localizar no ponto mais extremo 
do país, João Pessoa é uma das capitais brasileiras 
com melhor qualidade de vida e conhecida pelo 
verde e por seus espaços para o lazer. É rodeada 
por zonas naturais, parques, jardins, reservas de 
Mata Atlântica e um extenso litoral repleto de 
belíssimas praias protegidas por coqueiros.  

1º dia - 09/11 (Seg): Encontro no Aeroporto de Brasília às 07h40 em 
frente ao balcão da GOL para despacho de bagagens. Embarque no voo 
1730 com saída às 09:35 e chegada prevista a João Pessoa às 12h10. Check 
in no Hotel Sesc Cabo Branco. Restante do dia e noite livres. (Almoço e 
jantar por conta do excursionista). 

2º dia - 10/11 (Ter): Café da manhã no hotel. Saída para passeio ao 
Litoral Norte (com tempo para banho) e finalizando o dia assistindo ao pôr 
do sol na Praia do Jacaré (ingresso para passeio de catamarã opcional). 
Retorno ao hotel e noite livre. (Almoço e jantar por conta do excursionista). 

3º dia - 11/11 (Qua): Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, 
saída para City Tour, passeio aos principais pontos turísticos da cidade, tais 
como Farol do Cabo Branco, Estação Cabo Branco, Centro Histórico, 
Parque Sólon de Lucena, Praça Antenor Navarro, Praça dos Três Poderes, 
Basílica N. Sra das Neves, Mosteiros de São Bento, Igreja N. Sra do Carmo e 
Centro Cultural São Francisco (ingresso não incluso). Tempo para compras 
no Mercado de Artesanato Paraibano. Retorno ao hotel ao final do 
passeio. Noite livre. (Almoço e jantar por conta do excursionista). 

4º dia - 12/11 (Qui):Café da manhã no hotel. Saída para passeio às 
praias do Litoral Sul (Coqueirinho, Tambaba e Tabatinga). Retorno ao hotel 
e noite livre. (Almoço e jantar por conta do excursionista). 

5º dia - 13/11 (Sex): Café da manhã no hotel e manhã livre. Check-out 
no hotel. Almoço por conta do excursionista. Saída para o aeroporto às 
14:30. Após os despacho de bagagens, seguiremos para embarque no voo 
1731 com saída às 17:40 e chegada prevista a Brasília às 20:25.  

 

O Sesc-DF busca garantir a melhor experiência à sua 

clientela, com saúde e segurança, implementando em 

seus passeios e excursões todos os Protocolos de 

Biossegurança exigidos pelo Ministério do Turismo, sendo 

uma instituição comprometida com o Selo de Turismo 

Responsável – Limpo e Seguro. 

 

ATENÇÃO: Valor promocional para 1º Lote até 05/10/2020. A partir de 
06/10/2020 será aberto o 2º lote de vendas e os valores serão ajustados.  

 
*Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de logística e 
condições climáticas sem prévio aviso. 

 

 
5  d ias e  4 noi tes  

 Transporte aéreo e taxa de embarque + 1 bagagem 
de 23kg; 

 Ônibus de Turismo para transfer e passeios; 

 Hospedagem no Hotel Sesc Cabo Branco; 

 Refeições: café da manhã no hotel; 

 Programação conforme roteiro, em destaque, city 
tour em João Pessoa, Litoral Norte e Praia do Jacaré, 
Litoral Sul; 

 Seguro de viagem; 

 Guias credenciados pelo Ministério do Turismo e 
Monitor do Sesc. 

 

1º Lote – Vendas de 14/09 a 05/10/20 

 R$ 2.110,00 - Público em Geral 

 R$ 1.899,00 - Gerontologia (10% de desconto) 

 R$ 1.580,00 -Trabalhador CBST / dependentes 

CBST / Conveniados (25% de desconto) 

2º Lote –  Vendas de 06 a 30/10/20 

 R$ 2.215,00- Público em Geral 

 R$ 1.995,00 –Gerontologia (10% de desconto) 

 R$ 1.659,00 -Trabalhador CBST / dependentes 

CBST / Conveniados (25% de desconto) 

 Consulte valores para crianças e apartamentos 
individuais 

Parcelamento em até 10 X no cartão de crédito 

 
• A apresentação para o embarque deverá feita, conforme o horário citado no roteiro acima. 
• Por exigência da ANTT e DER, o embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de documento de identificação original com foto. Certidão de 
Nascimento Original somente será aceita para crianças até 11 anos com CPF. 
• Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto. 
• Preços e programação estão sujeitos a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação. 
• Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusos serão pagos a parte pelo excursionista. 
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