
 
 

PROGRAMAÇÃO 
PASSEIO: DIOGO LOPES – 30.05.2020  

Diogo Lopes é conhecida principalmente por sua linda paisagem, um cenário 
paradisíaco., caracterizada como uma praia de pescadores e cercada pela natureza, 
estando localizada no município de Macau. Em sua paisagem, encontramos restinga, 
manguezais, falésias, dunas, além de vegetação típica da catinga, um denso coqueiral 
e um estuário. Um dos principais destaques de Diogo Lopes são as medidas adotadas 
para sua preservação. Existe a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual 
Ponta do Tubarão, com projetos de desenvolvimento sustentável, incluindo a pesca 
e o turismo ecológico. Com isso, a própria comunidade toma consciência da 
necessidade de preservar o ecossistema da região, evitando a pesca predatória o 
turismo predatório. 

Data: 30/05/2020 (Sábado) 
 05h00 - Saída do Sesc Potilândia  
 05h30 – Parada no Sesc Zona Norte para embarque 
 07h00 – Parada para Café da Manhã (não incluso) – João Câmara 
 09h00 – Previsão de chegada ao Rancho (Centro Petrobras de Cultura) – Boas 

Vindas  
 09h10 – Embarque para a trilha aquática (passeio de barco), para conhecer a 

fauna e flora marinha da região  
 12h00 – Saída para almoço no Ebenezer Village Hotel Pousada (Guamaré) 
 14h00 – Roda de conversa sobre a história da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Estadual Ponta do Tubarão - RDSEPT  
 15h00 – Trilha Terrestre Olheiros  
 16h45 – Previsão de retorno para Natal  
 
VALOR POR PESSOA  
R$ 185,00 Trabalhador do Comércio  
R$ 215,00 Conveniado 
R$ 235,00 Público em Geral 
Dividido em 10X sem juros nos cartões de credito 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
     
*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 23 pagantes. 

 

 
INCLUSO: Micro-ônibus executivo, serviço de bordo (lanche- ida), passeio de barco, trilhas, almoço, 
guias credenciados e seguro viagem.   

 
Dicas para essa viagem: 
 Usar roupas leves, confortáveis e fechadas; 

 Usar tênis; 

 Utilizar bastante protetor solar e levar repelente contra insetos; 

 Utilizar boné, viseira ou chapéu e óculos de sol; 

 Beba bastante líquido e tenha sempre a mão uma garrafa com água, alimente-se de comidas 

leves;  

 Não esqueça de levar um documento oficial com foto;  

 Em caso de uso de medicação controlada, leve os remédios em seus pertences pessoais.  

 Guardar o seu lixo e obedecer às instruções do condutor. 

                                                                                    


