PASSEIOS:
LITORAL NORTE (BUGGY) – R$ 420,00 por buggy ou R$ 105,00 por pessoa
(buggy compartilhado) – Balsa não inclusa

O passeio inicia com saída de Buggy do hotel, em direção ao Litoral norte do
Rio Grande do Norte onde no caminho já visualizamos as belíssimas praias
urbanas. Nossa primeira parada a praia da redinha onde pode ser feita a
visita ao Aquário Natal (opcional). Próxima parada é nas famosas dunas de
Genipabu, nesse local encontramos os dromedários (opcional) que são os
“camelos” do nordeste e te levam a um cenário semelhante ao deserto. Para
chegar a próxima praia é preciso atravessar uma balsa artesanal (não inclusa
no valor do passeio) pelo rio Ceará Mirim que leva a praia de barra do rio e
em seguida chegamos a graçandu para um banho de mar em suas aguas
calmas. No meio das dunas de Pitangui encontramos a lagoa de Pitangui
como um oásis no meio do deserto, tem parada para banho e no local tem
cadeiras para sentar com os pés na água, em seguida passamos pelas dunas
douradas. Nas dunas de jacumã encontramos mais uma lagoa e as
brincadeiras (opcionais) de aero-bunda, sky-bunda, kamikase. Finaliza com a
praia de Muriú com toda sua tranquilidade, e a parada para almoço é em um
restaurante a beira mar na praia de Jacumã.
INFORMAÇÕES GERAIS
Horário: 09h às 16h em média (saida e chegada de volta ao hotel);
Saídas: Diárias
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LITORAL SUL (BUGGY) – R$ 420,00 por buggy ou R$ 105,00 por pessoa
(buggy compartilhado) – balsa não inclusa

O roteiro começa com parada no Centro de Lançamento da Barreira do
Inferno, uma base da Força Aérea Brasileira para lançamentos de foguetes.
Fundada em 1965, foi a primeira base aérea de foguetes da América do Sul.
Passamos por Pium região conhecida pelo cultivo de frutas, Praia de
cotovelo, em seguida praia de Pirangi famosa pelo Maior Cajueiro do Mundo
(opcional) onde temos uma parada pra visita, logo depois praia de Búzios,
praia de Tabatinga onde se localiza o mirante dos golfinhos e paramos para
fotos. Na Praia de Camurupim tem como atrativo a Pedra Oca (uma gruta no
meio dos arrecifes) que pode ser visitada na maré baixa, uma parada pra
banho na lagoa de Arituba com suas águas límpidas e refrescantes, passamos
por praia de Barreta e chegamos a praia de Malembá um trecho de 6km de
praia deserta que leva até o encontro da lagoa do guarairas com o mar onde
se realiza-se a travessia de balsa (não esta inclusa no valor do passeio), Tibau
do Sul, Cacimbinhas, ponta do Madeiro (Baia dos Golfinhos) que esta entre as
10 praias mais bonitas do Brasil , a encantadora praia da Pipa e as falésias da
praia do amor no conhecido chapadão de pipa que é o ponto final do passeio.
INFORMAÇÕES GERAIS
Horário: 09 às 16hs em média (saida e chegada de volta ao hotel)
Saídas: Segunda a Sabado
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Pipa com Van– R$ 55,00 por pessoa

Localiza-se a 85 km da cidade do Natal. Nesse roteiro o acesso a Praia da Pipa
é feito pela BR 101 sentido sul passando pela cidade de Tibau do Sul até
chegar em Pipa onde ficamos cerca de 3 hs para aproveitar o local, em
seguida vamos a Praia do amor para almoço em um restaurante no alto das
falésias, no local chamado de chapadão de Pipa e finaliza com parada pra
fotos no visual da praia de Cacimbinhas e na lagoa do guarairas.
INFORMAÇÕES GERAIS
Horário: 07h às 17h em média (saida e chegada no hotel).
Saídas: Diárias.
Maracajaú + Mergulho + Manoa – R$ 179,00 por pessoa

Avenida Rui Barbosa, 911 – Tirol - CEP: 59015-290 - Natal/RN
Fone: (84) 4009.0677 | www.michelletour.com.br

Localizada a 60 km de Natal, no município de Maxaranguape, a praia de
Maracajaú surpreende pelas suas águas cristalinas, pelos seus parrachos e
recifes de corais a 7 km da costa, que abrigam centenas de espécies de fauna
e flora oceânica. é considerada o Caribe do Rio Grande do Norte. No passeio
de Maracajaú está incluso o catamarã que leva aos parrachos, a máscara,
snorkel e a taxa de preservação ambiental. Nosso ponto de apoio é um
restaurante com piscina a beira mar.
INFORMAÇÕES GERAIS
Horário: 07h às 18h em média (saida e chegada do hotel).
Saídas: Diárias de acordo com a maré.
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