
 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

PASSEIO: CEARÁ-MIRIM COM PUNAÚ – 16/05/2020 

 
Ceará-mirim – “A Villa Imperial do RN, passear pelas ruas e avenidas 

históricas de Ceará-mirim é conhecer um Museu a céu aberto em 
arquitetura, pois lá existem casarios nos mais variados estilos como, 
Colonial, Neoclássico, Eclético e Art Nouveau. Podemos citar alguns 
casarões como o Palácio Antunes, Mercado Público, Solar dos Soares, Solar 
dos Sá, Solar dos Barros, Biblioteca Municipal, Igreja Matriz, sendo essa a 
maior do RN.  

No litoral Norte, a 65 km de Natal, fica a Barra do Punaú, no município 
de Rio do Fogo, onde as águas do rio Punaú e do mar se encontram, num 
cenário deslumbrante, que já serviu de locação para vários comerciais de 
televisão. Entre dunas e coqueirais, o paraíso é um convite ao descanso, ao 
ócio. A natureza foi pródiga nesse trecho do litoral potiguar, onde a 
tranquilidade reina absolutamente. 
 

Data: 16/05/2020 (Sábado) 
 06h30 – Saída do Sesc Potilândia 
 07h00 – Parada no Sesc Zona Norte para embarque 
 08h00 – Previsão de chegada à Ceará-Mirim e início do roteiro com o 

Centro histórico, Mercado Público, Rua Sem Eira e Beira, Rua da Aurora 
(casarões Coloniais) e Igreja Matriz (maior do RN)   

 12h00 – Saída para o Restaurante do Hotel Punaú onde o grupo irá 
almoçar (Incluso). OBS: Prato a la carte onde será dividido para 02 
pessoas (opção de carne ou frango)   

 Tarde para aproveitar a estrutura do Restaurante e o Rio Punaú.  
 17h00 – Retorno para Natal com previsão de chegada no Sesc Potilândia 

as 19h. 
  

                     

    
                

 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
*Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, 
atrasos diversos, imprevistos, sugestões de guia de turismo local ou qualquer outro motivo 
de segurança. Saída com no mínimo 22 pagantes. 

 

VALOR POR PESSOA  
 R$ 165,00 Trabalhador do Comércio / Dependente  
 R$ 190,00 conveniado 
 R$ 210,00 Público em Geral 

Valores para Crianças 
* 50% da categoria – Crianças de 02 a 05 anos e 11 meses 
* 70% da categoria – Crianças de 06 a 10 anos e 11 meses 
*Criança de 0 a 1 anos e 11 meses não paga e viajando no colo dos pais 

 
INCLUSO: Micro-ônibus executivo, serviço de bordo (lanche- ida), almoço a la carte (1 prato  
para duas pessoas com opção de frango ou carne), seguro viagem e guia credenciado.    
 
 


