
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique hospedado nos melhores 

hotéis de Natal e Pipa! 

Serhs Grand Hotel: Localizado entre as praias de Ponta 

Negra e Areia Preta, este hotel de 5 estrelas é sem dúvida a 

nossa recomendação para Natal. Com uma vista 

deslumbrante para a praia, 8 bares, 4 piscinas, spa, e muito 

mais, temos a certeza que não vai querer sair do hotel. Se 

quiser ficar em Pipa recomendamos lhe o mais intimo e 

pacífico Kilombo Villas, um resort com apenas 5 vilas, com 

capacidade para 2 ou 4 pessoas. Nelas poderá usufruir de 

um mini-ginásio, de um jacuzzi exterior, de um mini campo 

de golf, de uma kitchenette e da praia privada do hotel. O 

Kilombo Villas oferece-lhe ainda a possibilidade de ir de 

helicóptero do aeroporto de Natal até à porta da sua vila. 

Em Pipa recomendamos ainda: o 4* ”Sombra e Água 

Fresca” e a Pousada “Toca da Coruja”.   
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Aventure-se de buggy pelas 

praias do Nordeste! 

Faça um passeio inesquecível de buggy, a partir de Natal, 

pelas dunas de Genipabu, onde o nível de emoção é 

negociado consoante a vontade do cliente. E não se 

esqueça de levar a máquina fotográfica porque vai de 

certeza querer fotografar os dromedários que se irão 

atravessar no seu caminho. Poderá ainda fazer este passeio 

de buggy até Pipa, passando pelas praias do Cotovelo, 

Pirangi, Búzios, Tabatinga, Camurupim e Malembar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viva a noite brasileira! 

Pipa é conhecida não só pelas lindas praias mas também por 

ter uma noite bastante agitada, com boa música e muita gente 

bonita. Pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo 

encontram-se na rua principal de Pipa. A noite começa cedo na 

Av. Baia dos Golfinhos, onde não faltam restaurantes para um 

bom jantar. A partir das 22:00, a música toma conta da rua, 

com DJ`s de todo o mundo e bandas ao vivo.  

 

 

Para reservas ou informações contactar: 
A sua Agência de Viagens 

  
Em Portugal: 

Só para Agências de Viagem 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt Phone : 965663672 

 

Informações Úteis: 

 Temperatura em Agosto: Natal e Pipa - 21ºC (min) – 28ºC (max)         

 Distância Pipa–Natal: 80 km; 1h30 de carro 

 Aproveite o voo directo da TAP Portugal Lisboa-Natal 

 Há caixas de multibanco em Natal e Pipa, no entanto elas apenas 

funcionam das 6h00 às 22h00. 

 

Pipa e a natureza! 

Os golfinhos são sem dúvida uma das principais atracções de 

Pipa. Faça um passeio de barco com destino à praia do 

Madeiro, e veja estes magnifícos mamíferos em acção. Mas em 

Pipa o que não falta são coisas para fazer: passeie nos imensos 

trilhos do Santuário Ecológico de Pipa ou cavalgue ao sabor do 

Sol nas praias de Pipa e Tibau do Sul. 
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