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PARAÍBA
O estado aonde o sol chega mais cedo abriga o ponto mais oriental 
das Américas, na Ponta do Seixas, no leste de João Pessoa. 
Possui temperaturas altas no litoral e no interior, apresentando 
um clima semiárido e sujeito a estiagens prolongadas após a 
Serra da Borborema, região que cobre todo o agreste paraibano. 
A Paraíba destaca-se por suas belezas naturais, suas matas e 
manguezais, o cerrado e uma vegetação típica da caatinga, 
além de contar com um vasto patrimônio cultural e histórico, 
que se reflete em sua cultura popular. O Centro de Turismo e 
Lazer do Sesc fica na cidade de João Pessoa. 

Theatro Santa Roza – João Pessoa

Guia Sesc de Férias
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O turista pode chegar à cidade de João 
Pessoa pela BR-230 ou pelo Aeroporto 
Internacional Presidente Castro Pinto. 
O Centro de Turismo oferece diária com 
café da manhã, 60 acomodações de frente 
para o mar (3 apartamentos para pessoas 
com deficiência), ar-condicionado, TV, 
telefone e frigobar. Recepção aberta 24h. 
Infraestrutura: piscina, brinquedoteca, 
salas de jogos, fitness e leitura, recrea-
ção, cibercafé e restaurante.
x Gratuito, 25 vagas.

1 O que fazer na cidade
O litoral de João Pessoa tem aproxima-
damente 25 km de extensão de areias 
claras, coqueiros, falésias e um mar de 
águas mornas, além de atrações como a 
ilha de Areia Vermelha, Picãozinho, uma 
formação de recifes de corais distante 
cerca de 1,5 km da praia de Tambaú. 
No litoral sul, destacam-se as praias 

de Coqueirinho e Tabatinga, e a praia 
de Tambaba, que é parcialmente desti-
nada ao naturismo. A cidade dispõe de 
trechos de Mata Atlântica presevados, 
como o Parque ZooBotânico Arruda 
Câmara e o Jardim Botânico Benjamim 
Maranhão. Confira a beleza do Centro 
Histórico, com seus casarões e igrejas 
seculares, o Theatro Santa Roza, a Casa 
da Pólvora, o Farol do Cabo Branco e a 
Estação Ciência Cabo Branco.
F Bessa Grill, Cachaçaria Dona Branca, 
Restaurante Mangai, Nau Frutos do 
Mar, Tererê, Marítimos Restaurante, 
Taberna, Adega do Alfredo, Cassino da 
Lagoa, Coelho’s e Bastos Gold. 

V Serviços
$ Banco do Brasil, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal. R Localiza e 
Luck Receptivo. Z Centro Turístico 
Tambaú.

Centro de Turismo e Lazer Sesc Cabo Branco
V x F $ R Z
Av. Cabo Branco, no 2.788 – Cabo Branco
CEP: 58045-010 – João Pessoa
Informações e reservas

| (83) 3219-3400 fax (83) 3219-3400

m reservas@sescpb.com.br
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