
EXCURSÃO BELEZAS
POTIGUAR

De 24 a 31 de outubro de 2022

PIPA; GENIPABU; BARRA DO CUNHAU;
LAGOA DE ARITUBA E NATAL.



1 ROTEIRO RESUMIDO

1º Dia - Hotel Senac Barreira Roxa disponível para check in
às 14hs.

2º Dia -  Saída para Pipa , incluindo passeio até o mirante do
Chapadão, tempo livre na Praia de Pipa.

3º Dia - Saída para passeio a praia de Genipabu com entrada inclusa
no aquário de Natal. Parada para almoço incluso. À tarde, realização do
passeio náutico “Pôr-do-sol no rio Potengi".

4º Dia - Traslado e entrada no Forró com Turista.

5º Dia - Saída para a Lagoa de Arituba com parada no mirante dos golfinhos.

6º Dia - Saída para Barra do Cunhau, com visita a capela dos Santos Marteris
e passeio de catamarã com parada para banho.

7º Dia - Saída para passeio ao litoral sul com visita a base de foguetes,
maior cajueiro do mundo e parada para banho nas piscinas naturais da
praia de pirangi. 

8º Dia - Dia reservado para check out no Hotel disponível até às 12h e
retorno para São Luís.

24 a 31 de outubro de 2022
Pipa; Genipabu; Barra do Cunhau; Lagoa de Arituba e Natal.

Em até 12 vezes sem juros no
cartão de crédito

R$2.078,00
A partir de 



NATAL E PIPA
24/10 - CHEGADA 
Dia livre para sua chegada no Hotel
Senac Barreira Roxa disponível para
check in às 14hs.
Endereço: Via Costeira Sen. Dinarte
Medeiros Mariz, 4020 - Mãe Luíza,
Natal - RN.

25/10 - PRAIA DE PIPA
Após café da manhã, saída para
passeio a Pipa (aprox. 80 km de
Natal), incluindo passeio até o
mirante do Chapadão, com visita as
as Praias do Madeiro e do Amor.
Parada para almoço não-incluso.
Após descanso, grupo realizará
caminhada a Praia de Pipa com
tempo livre para aproveitar a praia
e passeios opcionais. Retorno ao
final da tarde e Noite livre.
Refeição Inclusa: Café da Manhã.



26/10 - GENIPAPU

GENIPAPU E FORRÓ COM TURISTA

Após café da manhã, saída para
passeio a praia de Genipabu com
parada no aquário de Natal, onde
poderão ser observadas várias espécies
da fauna brasileira e africana como
tubarões, cobras, cavalos-marinhos,
hipopótamo, jacarés, pingüins entre
outros.  Parada para almoço incluso na
Restaurante Miramar. À tarde, realização
do passeio náutico “Pôr-do-sol no rio
Potengi”.
Ao final da tarde, retorno ao hotel. Noite
livre.
Refeições Inclusas: Café da Manhã e
Almoço.

27/10 - FORRÓ COM TURISTA
Após café da manhã, dia livre para
aproveitamento da infraestrutura do
Hotel. Às 18h, traslado para o Forró com
Turista, aclamado ponto de encontro
para curtir forró e repentistas, comida
nordestina e artesanato, em clima
familiar, com entrada inclusa.
Refeição Inclusa: Café da Manhã.



28/10 - LAGOA DE ARITUBA

LAGOA DE ARITUBA E BARRA DO CUNHAU

Após café da manhã, saÍda para a
Lagoa de Arituba com parada no
mirante dos golfinhos. Localizada a
apenas 35 Km de Natal, faz parte das
lagoas que pertencem ao Roteiro das
Águas e permite além de banhos
relaxantes, realizar passeio opcionais de
caiaque, pedalinho e stand up paddle,
entre outros. Retorno ao final da tarde e
Noite Livre.
Refeição Inclusa: Café da Manhã.

29/10 - BARRA DO CUNHAU
Após café da manhã, saída para Barra
do Cunhau, com visita a capela dos
Santos Marteris. Localizada no litoral sul
do Rio Grande do Norte, a
aproximadamente 90 km de Natal, o
local possui uma linda praia deserta,
com águas calmas e extensa faixa de
areia que encanta a todos. No local será
realizado passeio de catamarã com
parada para banho. Em horário
combinado retorno ao hotel. Noite livre.
Refeição Inclusa: Café da Manhã.



30/10 - PRAIA DO COTOVELO E PIRANGI

LITORAL SUL E RETORNO

Após café da manhã  grupo sai
para passeio ao litoral sul com visita
a base de foguetes, maior cajueiro
do mundo e parada para banho nas
piscinas naturais da praia de pirangi
com catamarã inlcuso. Após grupo
segue para visitação à praia do
Cotovelo. Em horário combinado
retorno ao hotel. Noite livre.
Refeição Inclusa: Café da Manhã.

31/10 - FINALIZAÇÃO 
Dia reservado para check out no
Hotel disponível até às 12h e retorno
para São Luís.
Refeição Inclusa: Café da Manhã.



Hospedagem em Natal com
café da manhã (Hotel Senac
Barreira Roxa);
Passeio a Praia de Pipa;
Passeio a Genipabu com
entrada inclusa em aquário
e Passeio pôr do Sol no Rio
Potengi;
Transfer e Entrada no Forró
com turista;
Passeio a Lagoa de Arituba
com mirante dos golfinhos;
Passeio a Barra do Cunhau
com catamarã;
Passeio ao litoral sul com
piscinas naturais de Pirangi
com catamarã;
Seguro Viagem;
Guia de turismo local;
8 refeições (7 café da
manhã e 1 almoço)

O que está incluso? O que não está incluso?
Passagem Aérea
Passeios opcionais e
transfers não
mencionados;
Refeições e bebidas
não mencionadas;
Despesas pessoais;
Gorjetas para o guia,
motorista, e outros;
Custos com vacinas,
exames e
medicamentos;
Outros não
especificados.



Trabalhadores do comércio e seus dependentes: 

Conveniados:

Público Geral: 

QUARTO DUPLOS/TRIPLOS

       R$ 2.078,00

       R$ 2.202,00

      R$ 2.306,00
*Valores por pessoa

INVESTIMENTO

Trabalhadores do comércio e seus dependentes: 

Conveniados:

Público Geral: 

QUARTO INDIVIDUAL

      R$ 2.673,00

      R$ 2.797,00

      R$ 2.901,00
*Valores por pessoa

Cartão de Crédito em até 12
vezes sem juros
Boleto Bancário a vista
Pix
Cartão Débito

FORMA DE PAGAMENTO

DESCONTO PARA CRIANÇAS:
Cortesia para crianças de 0 a 2 anos.
40% de desconto para crianças 3 a 7 anos. 



Para comprar :

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Apenas pessoas credenciadas como comerciário ou público
em geral tem acesso aos serviços do Turismo Social;
Para cumprimento de protocolos sanitários sugere-se que
apenas pessoas que estejam em um mesmo grupo
familiar/amizade poderão dividir quartos, desse modo, caso
desejar viajar sozinho(a) favor avaliar os valores para quarto
individual.
As vendas são online, portanto, não realizamos pré-reserva.

Em caso de dúvidas? Entre em contato conosco:

(98) 3215-1598
(98) 98893-0329



SAIBA MAIS
Para acessar a Programação Anual Turismo Social, acesse
link abaixo:

Para maiores informações sobre início das vendas,
acesse o link abaixo e entre em nosso grupo:

E não se preocupe! Apenas administradores
tem permissão para inserir informações.


