
 
 
 
 
CITY TOUR JOÃO PESSOA - Valor: 45,00 por pessoa - PAGAMENTO EM DINHEIRO 

Saindo do seu hotel em João Pessoa faremos um tour rico em informações históricas e 
geográficas com visita ao Farol do Cabo Branco (Ponta do Seixas - Extremo Oriental das 
Américas), parada para fotos na Estação Ciência (obra do renomado arquiteto Oscar 
Niemeyer), visita ao cartão postal da cidade (Parque Sólon de Lucena - Lagoa, onde as 
palmeiras imperiais que a circulam encantam aos olhos de quem ver). No passeio o turista tem 
a oportunidade de entrar no túnel do tempo, uma passagem das construções dos Sec. XX e XXI 
para os Sec. XVI , XVII e XVIII. Onde chegaremos no início de João Pessoa, as margens do rio 
Sanhauá. O cenário é de casario antigo, praças com os seus coretos imponentes confirmando 
um passado bem próximo e construções de igrejas portuguesas no estilo barroco como o 
Centro Cultural de São Francisco que data seu início de 1589, o antigo Hotel Globo que hoje 
funciona o consulado da Espanha e guarda em seu interior peças de cristais e moveis do fim do 
Sec. XIX faz parte dos pontos de visitações e paradas para fotos. 

✔Normalmente as 08:30/09:00 pela manhã ou 13:00 pela tarde 

✔ Duração em média de 03:00 a 04:00 

✔ Não inclui refeição 

✔ Não inclui entradas em Igrejas ou Museus 

✔ No embarque, apresentar voucher de pagamento no momento do embarque 

✔ Crianças de 0 a 2 anos incompletos - free, sem direito a assento 

✔ Crianças de 2 a 10 anos incompletos - pagando meia, com direito a assento 

Consulte o termo de compra.  

http://www.qualityreceptivo.com.br/pacote/city-tour-joao-pessoa 
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PÔR DO SOL NA PRAIA DO JACARÉ – TRASLADO IDA E VOLTA - VALOR 40,00 P/ PESSOA  
PAGAMENTO EM DINHEIRO 

(ASSISTINDO DO PIER) 

Um dos mais belos espetáculos associado ao que a cultura humana é capaz de produzir de 
melhor. A Praia Fluvial do Jacaré está situada no rio Paraíba na cidade de Cabedelo- Pb, a 18 
km da capital João Pessoa. 

O local conta ainda com uma excelente infraestrutura turística, lojas e feirinha de artesanatos, 
que acolhem diariamente os visitantes durante o espetáculo. O Jurandy do Sax toca o bolero 
de Ravel a bordo de uma canoa no meio do rio Assistindo do Pier com estrutura preparado 
para o evento. 

✔Normalmente as 15:20/15:40 

✔ Duração em média de 03:00 

✔ Não inclui refeição 

✔ Não inclui o passeio de barco 

✔ No embarque, apresentar voucher de pagamento no momento do embarque 

✔Crianças de 0 a 3 anos incompletos - free, sem direito a assento 

✔Crianças de 3 a 10 anos incompletos - pagando meia, com direito a assento 

Consulte o termo de compra. 

http://www.qualityreceptivo.com.br/pacote/entardecer-na-praia-do-jacare--bolero-de-ravel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualityreceptivo.com.br/pacote/entardecer-na-praia-do-jacare--bolero-de-ravel


 
 
 
 
 PÔR DO SOL NA PRAIA DO JACARÉ – TRASLADO IDA E VOLTA + PASSEIO NÁUTICO 

VALOR 70,00 POR PESSOA - SAíDAS TODOS OS DIAS 

Traslado+Passeio de catamarã, saindo de João Pessoa em direção ao litoral norte paraibano, 
chegaremos na praia fluvial de Jacaré, as 16:00embarcamos em Catamarã de um passeio em 
média de 01:30 com informações históricas, geográficas e curiosidades sobre toda a região. 
Apresentação de Belle Soares (violinista) e casal de cangaceiros (Lampião e Maria Bonita) 
ensinando a dançar um autêntico forró pé de serra, encerrando com Jurandy do Sax a bordo 
da embarcação. 

✔Saída: do seu hotel em João Pessoa para embarque na Praia do Jacaré 

✔Embarque: no píer na Praia do Jacaré/Cabedelo, na grande João Pessoa 

✔Horário: todos os dias às 16:00h no catamarã  

✔Retorno: logo após o espetáculo do Pôr do Sol 

✔ Não inclui refeição 

✔ No embarque, apresentar voucher de pagamento no momento do embarque 

✔Crianças de 0 a 3 anos incompletos - free, sem direito a assento 

✔Crianças de 3 a 10 anos incompletos - pagando meia, com direito a assento 

http://www.qualityreceptivo.com.br/pacote/por-do-sol---traslado-ida-e-volta--passeio-nautico 
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LITORAL SUL PARAIBANO - VALOR 60,00 POR PESSOA - PAGAMENTO EM DINHEIRO 

VALOR PRIVATIVO ATÉ 4 PASSAGEIROS R$ 220,00 - SAíDA TODOS OS DIAS 

 

Saída normalmente do seu hotel em João Pessoa as 08:20/08:40 

Primeira Praia de Barra de Gramame (Praia que tem encontro com o mar) com duração de 1 
hora, seguimos para a Praia do Amor apenas fotos na pedra furada onde contamos a historia 
da praia, Panorâmico na praia de Jacumã, em seguida Praia de Tambaba ( Praia de nudismo) 
com duração de 1 hora e para terminar chegaremos na Praia de Coqueirinho as 12:30/13:00 
onde tem toda estrutura de bar, restaurante e a melhor Praia para banho eleita a sétima mais 
bonita do Brasil, dentro de todo nosso percurso teremos mirantes, casa do doce para fotos, 
castelinho da princesa, saindo da última Praia de Coqueirinho as 16:00 

✔Saída: do seu hotel em João Pessoa (Litoral) 

✔Horário: todos os dias entre 08:20/08:30 

✔Retorno: aproximadamente 16:00h da ultima praia 

✔ Não inclui refeição 

✔ No embarque, apresentar voucher de pagamento no momento do embarque 

✔Crianças de 0 a 2 anos incompletos - free, sem direito a assento 

✔Crianças de 2 a 10 anos incompletos - pagando meia, com direito a assento 

http://www.qualityreceptivo.com.br/pacote/litoral-sul-paraibano-carro-e-van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualityreceptivo.com.br/pacote/litoral-sul-paraibano-carro-e-van


 
 
 
 
LITORAL SUL – BUGGY ATÉ 4 PASSAGEIROS 

VALORES: R$300,00 o Buggy com motorista para 2 pessoas; 

                                      R$330,00 o Buggy com motorista para 3 pessoas; 

                                      R$350,00 o Buggy com motorista para 4 pessoas; 

 

ROTEIRO: 

 Praia Barra de Gramame, Praia do amor, Jacumã , Carapibus, Tabatinga, Coqueirinho e 
Tambaba entre essas praias temos trilhas e mirantes belíssimos parada pra foto,banho e praias 
panorâmicas. Aproximadamente 7:00 hs de roteiro. Lembrando que a 7° praia mais bonita do 
Brasil está no litoral sul paraibano que é a praia de Coqueirinho eleita pela Guia de Turismo 4 
Rodas. Terminando em média as 16:00. 

Trabalhamos com os melhores Buggys e Bugueiros credenciados (Guias Credênciados) 

✔Trabalhamos com os melhores Buggys e Bugueiros credenciados (Guias de Turismo); 

✔Normalmente horário 08:30 

✔Retorno: aproximadamente 16:00h 

✔Saída dos hotéis do litoral de João Pessoa ou Conde 

Pagamento em cartão direto no site em até 18 vezes 

http://www.qualityreceptivo.com.br 
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LITORAL NORTE – BUGGY ATÉ 4 PASSAGEIROS: 

VALORES: R$300,00 o Buggy com motorista para 2 pessoas; 

                                      R$330,00 o Buggy com motorista para 3 pessoas; 

                                      R$350,00 o Buggy com motorista para 4 pessoas; 

 (Travessia de Ferry Boat cujas tarifas não estão inclusas no valor do passeio) 

 

ROTEIRO:  

Praias panorâmicas de João Pessoa Praias de Tambaú, Bessa e Cabedelo (Intermares, Poço e 
Camboinha), a travessia de balsa pelo rio Paraíba ate a cidade de Lucena. Na cidade de Lucena 
são visitadas as praias de Costinha,Fagundes,Gameleira, Pontinha, Lucena, Barra do Miriri e 
Igreja históricas e fortaleza de Santa Catarina 

✔Trabalhamos com os melhores Buggys e Bugueiros credenciados (Guias de Turismo); 

✔ Travessia de Ferry Boat cujas tarifas não estão inclusas no valor do passeio; 

✔Saída: do seu hotel em João Pessoa 

✔Normalmente horário 08:30 

✔Retorno: aproximadamente 16:00h 

✔Saída dos hotéis do litoral de João Pessoa  

http://www.qualityreceptivo.com.br 
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AREIA VERMELHA+TRASNFER DE CARRO ATÉ A EMBARCAÇÃO IDA E VOLTA  

VALOR 70,00 POR PESSOA 

Sentido ao Litoral Norte de carro ou Van com panorâmico as praias de Manaíra, Bessa e 
Intermares onde temos o projeto da Tartaruga marinha, chegaremos ao local de embarque do 
Passeio de barco (Catamarã) para Ilha de Areia Vermelha (um banco de areia que emerge na 
maré baixa), na praia do Poço, já no município de Cabedelo. O catamarã faz a travessia em 15 
minutos até a ilha de areia vermelha, localizado a 800 metros da praia, onde se formam 
piscinas de águas claras boas para banho.  

✔ Duração em média de 02:00/03:00 do Catamarã (Dependo da maré) 

✔ Não inclui refeição 

✔ Transfer do seu hotel em João Pessoa +Passeio de Catamarã 

✔ Saída do barco em Cabedelo-Pb 

✔Horário e datas de acordo com a tabua da maré no catamarã 

✔ O passeio dura em torno de 2,5 a 3 horas após o almoço retornaremos para o hotel 

✔Antes de comprar, entre em contato para verificar se a maré estará baixa para a realização 

dos passeios 

✔Passeios realizados apenas com a maré abaixo de 0.6 (Ex: 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 e 0.0) 

✔ No embarque, apresentar voucher de pagamento no momento do embarque 

✔Crianças de 0 a 3 anos incompletos - free, sem direito a assento 

✔Crianças de 3 a 10 anos incompletos - pagando meia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
ILHA DE AREIA VERMELHA+NORTE+PÔR DO SOL  

VALOR 90,00 POR PESSOA (PACOTE PROMOCIONAL) 

SAíDA DE ACORDO COM A TABELA DA MARÉ 

 

Sentido ao Litoral Norte de carro (Zafira/Doblo) ou Van Master com panorâmico as praias de 
Manaíra, Bessa e Intermares onde temos o projeto da Tartaruga marinha, chegaremos ao 
embarque do Passeio de barco para Ilha de Areia Vermelha (um banco de areia que emerge na 
maré baixa), na praia do Poço, já no município de Cabedelo. Os catamarãs fazem a travessia 
em 15 minutos até a ilha de areia vermelha, localizado a 800 metros da praia, onde se formam 
piscinas de águas claras boas para banho. O passeio dura em torno de 2,5 a 3 horas, 
continuaremos o Litoral Norte Panorâmico (Praias urbanas, Forte de Santa catarina, Marco 
Zero Transamazônica) 16:00 chegaremos no Entardecer do Jacaré (Pôr do Sol)onde assistindo 
o mais um dos mais belos espetáculos associado ao que a cultura humana é capaz de produzir 
de melhor. A Praia Fluvial do Jacaré está situada no rio Paraíba na cidade de Cabedelo- Pb, a 18 
km da capital João Pessoa. 

O local conta ainda com uma excelente infraestrutura turística, lojas e feirinha de artesanatos, 
que acolhem diariamente os visitantes durante oespetáculo. O Jurandy do Sax toca o bolero de 
ravel a bordo de uma canoa no meio do rio assistindo do Pier com estrutura preparado para o 
evento 

 Saída do Hotel normalmente as 08:30 com retorno as 18:30,(dependo do horário da maré)  

Observações Importantes: 

✔Antes de comprar, entre em contato para verificar se a maré estará baixa para a realização 

dos passeios 

✔Passeios realizados apenas com a maré abaixo de 0.6 (Ex: 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 e 0.0) 

✔ No embarque, apresentar voucher de pagamento no momento do embarque 

✔Crianças de 0 a 2 anos incompletos - free, sem direito a assento 

✔Crianças de 2 a 10 anos incompletos - pagando meia, com direito a assento 

http://www.qualityreceptivo.com.br/pacote/areia-vermelha-barcotraslado-ida-e-volta 
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ILHA DE AREIA VERMELHA+NORTE+PÔR DO SOL NO CATAMARÃ -  VALOR 120,00 POR 
PESSOA 

SAíDA DE ACORDO COM A TABELA DA MARÉ - INCLUINDO OS 2 CATAMARÃS 

Sentido ao Litoral Norte de carro (Zafira/Doblo) ou Van Master com panorâmico as praias de 
Manaíra, Bessa e Intermares onde temos o projeto da Tartaruga marinha, chegaremos ao 
embarque do Passeio de barco para Ilha de Areia Vermelha (um banco de areia que emerge na 
maré baixa), na praia do Poço, já no município de Cabedelo. Os catamarãs fazem a travessia 
em 15 minutos até a ilha de areia vermelha, localizado a 800 metros da praia, onde se formam 
piscinas de águas claras boas para banho. O passeio dura em torno de 2,5 a 3 horas, 
continuaremos o Litoral Norte Panorâmico (Praias urbanas, Forte de Santa catarina, Marco 
Zero Transamazônica) 16:00 chegaremos no Entardecer do Jacaré (Pôr do Sol)onde faremos o 
passeio assistindo o mais belo por do sol do Brasil a bordo do catamarã com toda infra-
estrutura e segurança. O passeio é acompanhado por um guia de turismo a bordo com uma 
duração em torno de 1,10h. Passeio com informações históricas, geográficas e curiosidades 
sobre toda a região. Apresentação de Belle Soares (violinista) e casal de cangaceiros (Lampião 
e Maria Bonita) ensinando a dançar um autêntico forró pé de serra e organizando uma 
quadrilha junina encerrando com Jurandy do Sax a bordo da embarcação. 

 Saída do Hotel normalmente as 08:30 com retorno as 18:30, (dependo do horário da maré)  

Observações Importantes:  

✔Crianças de 0 a 2 anos incompletos - free, sem direito a assento 

✔Crianças de 2 a 10 anos incompletos - pagando meia, com direito a assento 

http://www.qualityreceptivo.com.br/pacote/areia-vermelhalitoral-norteentardecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qualityreceptivo.com.br/pacote/areia-vermelhalitoral-norteentardecer


 
 
 
 
PASSEIOS INTERESTADUAIS 

PORTO DE GALINHAS – PE SAINDO DE JOÃO PESSOA 

VALOR 110,00 POR PESSOA 

VALOR PRIVATIVO 400,00 (DE 1 A 4 PASSAGEIROS) 

SAíDAS COM AGENDAMENTO PRÉVIO - PAGAMENTO EM DINHEIRO.  

A 200 km de João Pessoa e a 70 km de Recife situada no Litoral Sul de Pernambuco – é o 
destino ideal para quem busca um programa diferenciado. Quando os turistas chegam ao 
balneário, se encantam com a bela paisagem paradisíaca – que abriga vegetação tropical, 
bancos de areia e águas cristalinas. Com o sol do verão, é fácil pegar um bronzeado dourado à 
beira-mar. A temperatura morna da água convida as pessoas para um demorado e delicioso 
banho de mar. A diversão também fica por conta do aquário gigante, mais conhecido como as 
piscinas naturais que são formadas pelos arrecifes de corais e onde é possível nadar ao lado de 
peixes coloridos. Para quem quer um pouco de adrenalina, a região também é favorável à 
prática de esportes radicais, como o surf, kite surf, mergulho e skate. A localidade também 
oferece passeio ecológico para conhecer a riqueza da fauna e da flora regional. 

✔Não inclui refeições 

✔Freqüência: de acordo com a formação de grupos ou a partir de 4 passageiros já saímos 

✔Duração: 13h aproximadamente com o traslado 

✔Normalmente acontece das 06h30 às 19h30, podendo sofrer alterações neste horário. 

✔Saída dos hotéis do litoral de João Pessoa 

✔Crianças de 0 a 2 anos incompletos - free, sem direito a assento 

✔Crianças de 2 a 10 anos incompletos - pagando meia, com direito a assento 

http://www.qualityreceptivo.com.br/pacote/porto-de-galinhas--pa 
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PIPA-RN / SAINDO DE JOÃO PESSOA 

VALOR 100,00 POR PESSOA  - PAGAMENTO EM DINHEIRO. 

VALOR PRIVATIVO 360,00 (DE 1 A 4 PASSAGEIROS) 

VALOR PRIVATIVO 500,00 (ATÉ 6 PASSAGEIROS) 

A 156km de João Pessoa, A praia Pipa está situada ao sul do litoral do Rio Grande do Norte e é 
considerada uma das dez praias mais bonitas do Brasil. Sua beleza natural é conhecida 
internacionalmente. A Baía dos Golfinhos, o Chapadão e as Falésias compõem um cenário que 
encanta a todos que aqui chegam.  

O nome pipa é derivado de uma rocha grande o suficiente para ser avistada por navios em 
alto-mar, com formato de um barril (ou pipa, como chamam os portugueses). A rocha era 
usada como ponto de referência e daí a praia passou a ser conhecida como Praia da Pipa. 

✔Não inclui refeições 

✔Freqüência: de acordo com a formação de grupos ou a partir de 4 passageiros já saímos 

✔Duração: 13h aproximadamente com o traslado 

✔Normalmente acontece das 07h00 às 19h30, podendo sofrer alterações neste horário. 

✔Saída dos hotéis do litoral de João Pessoa 

✔Crianças de 0 a 2 anos incompletos - free, sem direito a assento 

✔Crianças de 2 a 10 anos incompletos - pagando meia, com direito a assento 

http://www.qualityreceptivo.com.br/pacote/pipa-saindo-de-joao-pessoa 
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NATAL – RN – SAINDO DE JOÃO PESSOA  - VALOR 110,00 POR PESSOA -PAGAMENTO EM 
DINHEIRO 

02:30/03:00 de  viagem 

Mirante dos golfinhos, 

Maior Cajueiro do mundo, Barreira do inferno, 

Ponta Negra que tem como destaque o Morro do Careca, 

Panorâmico por toda Costeira,  

Praia de Miame para fotos, 

Panorâmico Praia dos Artistas 

Aquário (opcional), 

Praia de Genipabu que tem passeio de buggy (opcional), 

Saímos de Natal as 16:00 

02:30/03:00 até JPA 

 

✔Não inclui refeições 

✔Freqüência: de acordo com a formação de grupos ou a partir de 4 passageiros já saímos 

✔Duração: 13h aproximadamente com o traslado 

✔Normalmente acontece das 07h00 às 19h30, podendo sofrer alterações neste horário. 

✔Saída dos hotéis do litoral de João Pessoa 

http://www.qualityreceptivo.com.br/pacote/passeio-natal-saindo-de-joao-pessoa 
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Também dispomos de serviços com Carro com 6 passageiros (Zafira), carro 4x4, Buggy, Taxi (só 
para traslado) e vans de 15 passageiros como também limousines, carros antigos e alugueis de 
micro ônibus e ônibus (não usados para passeios), atendimento ao cliente 24 horas pelo 
whatsapp, todos nossos veículos são credenciados com Cadastur (Ministério do Turismo) e 
equipados com Ar condicionado, DVD e WIFI (exceto Buggy) 

 

Acessando o site, qualityreceptivo.com.br.  Encontrará encontrar as informações necessárias 
para que possa escolher os passeios e comprar através de cartão de crédito. 

Reservas:  (83) 98666 0605 Oi Whatsapp 24 horas 

(83) 99828 2029 Tim 

Formas de pagamento - Deposito bancário de 50% para reserva, ou   Visa, Mastercard, Amex, 
Diners, Hiper, Cartão Debito. 

 

 * VEÍCULOS: ZAFIRA E DOBLÔ 6 PASSAGEIROS, VANS 15 PASSAGEIROS OU MICRO ÔNIBUS 29 
PASSAGEIROS (EM GRUPO). 

*BUGGY E BUGUEIROS CREDENCIADOS COM ACESSO EM TODAS AS PRAIAS E LOCAIS 
PERMITIDOS PELA PBTUR.  


