
Torneio 
1ª Taça Brasil50tão
20 a 23 de Janeiro de 2016 
ROTEIROS TURÍSTICOS

DO RIO GRANDE DO NORTE

POINTE DA PRAÇA - João Câmara POINTE DA PRAÇA - João Câmara POINTE DA PRAÇA - João Câmara 

IGREJA MATRIZ N. Sª MÃE DOS HOMENSIGREJA MATRIZ N. Sª MÃE DOS HOMENSIGREJA MATRIZ N. Sª MÃE DOS HOMENS

FEIRA LIVREFEIRA LIVREFEIRA LIVRE

Encontro da juventude camarense a noite com 
muita alegria, música ao vivo e serviços de bar, 

muita gente bonita passeando, batendo papo como 
os amigos os casais de namorados se beijando no 

clarão da lua e os adultos contando história da sua 
juventude.  

Uma das bonitas igrejas do Rio Grande do Norte, Nossa 
Senhora Mãe dos Homens Padroeira da cidade, onde 
são encontros de fieis nos finais de semana, tendo Nsa. 

Sra. Mãe dos Homens sua protetora e devoção.   

A feira livre da cidade é um dos pontos turísticos da 
cidade, a feira é realizada no Sábado pela manhã onde 
você encontra de tudo pra vender e se comprar, é muito 
bem divertido onde se frequenta as barracas de comidas 

típicas como degustar o picado de porco 
e saborear uma pinga.

PRAIA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSOPRAIA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSOPRAIA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Uma das mais bonitas praia do Rio Grande do Norte de 
vento forte para prática de surfe, tendo suas colônias de 
pescadores, onde a economia local é pesca artesanal, a 

sua culinária varia do peixe cozido, camarão e a lagosta.  

Tour dia 21/01/16Tour dia 21/01/16Tour dia 21/01/16

A LOCAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS SÃO FEITOS DE ACORDO COM ESTE ROTEIRO TURÍSTICOS PARA 5 DIAS .A LOCAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS SÃO FEITOS DE ACORDO COM ESTE ROTEIRO TURÍSTICOS PARA 5 DIAS .A LOCAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS SÃO FEITOS DE ACORDO COM ESTE ROTEIRO TURÍSTICOS PARA 5 DIAS .



GALINHOSGALINHOSGALINHOS

JOGOS DO TORNEIO 1ª TAÇA BRASIL50TÃOJOGOS DO TORNEIO 1ª TAÇA BRASIL50TÃOJOGOS DO TORNEIO 1ª TAÇA BRASIL50TÃO

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃOFESTA DE CONFRATERNIZAÇÃOFESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO

ARENA DAS DUNASARENA DAS DUNASARENA DAS DUNAS

Uma das mais visitada pelos turistas estrangeiros, 
Galinhos é uma península brasileira com os 

maravilhosos passeios de barcos pelo Rio Pratagil onde 
o rio faz encontro com o mar e tem uma paisagem linda 

para quem gosta de fotografar.     

Neste encontro de equipe de futebol master tem como 
atração o seu torneio bem atrativos onde as equipes 
mostra todo seu talento em busca da 1ª  Taça Brasil 

50tão.    

Aqui fica fixado o marco colocado por Pedro Álvaro 
Cabral em 1500 na descoberta do Brasil, onde Cabral 
perdeu dois homens seus comido pelos índios da Coam 

uma comunidade que vive da pesca e da agricultura 
ainda resta alguns descendentes dos índios Potiguares.   

A festa de encerramento do torneio é um dos momentos 
mais esperados, tem como forte a confraternização 

entre as equipes numa noitada inesquecível no embalo 
dos rítmos dos anos 60, 70 e 80 e o forró pé de serra na 

melodia quente da música regional nordestina.  

Um dos mais bonitos estádio de futebol do 
Brasil que foi cede dos jogos da copa do 

mundo de 2014 aqui neste palco se 
enfrentarão duas grandes campeões do 

mundo Itália e Uruguai.

PRAIA DO MARCOS PRAIA DO MARCOS PRAIA DO MARCOS Tour dia 21/01/16Tour dia 21/01/16Tour dia 21/01/16

Tour dia 24/01/16Tour dia 24/01/16Tour dia 24/01/16

Tour dia 20/01/16Tour dia 20/01/16Tour dia 20/01/16



PRAIA DA REDINHA - NatalPRAIA DA REDINHA - NatalPRAIA DA REDINHA - Natal

PRAIA DE PONTA NEGRA - NatalPRAIA DE PONTA NEGRA - NatalPRAIA DE PONTA NEGRA - Natal

PRAIA DE CARNAUBINHA - TourosPRAIA DE CARNAUBINHA - TourosPRAIA DE CARNAUBINHA - Touros

Uma praia muito bonita com uma vista de 
tirar o fôlego, com a ponte Newton 

Navarro fazendo a travessia da grande 
Natal o seu forte é o artesanato 

Uma das praia muito frequentada por turistas e a 
população de Natal onde tem o forte dos Reis Magos 
com o marco histórico da invasão Olandesa ao Brasil,  
diante da orla tem muitos bares, baladas e artesanato.  

Praia de touros, uma bonita praia do Rio Grande do 
Norte bem estruturada, tem como padroeiro o Bom 

Jesus dos Navegantes no mês de janeiro a cidade recebe 
o fluxo de turistas para o seu veraneio.

Ponta Negra a mais badaladas de Natal e do nordeste 
com um fluxo de turistas estrangeiros, e tem o Morro do 

Careca como à atração turística principal, onde as 
pessoas passeiam, fazem caminhadas e tiram fotos na 
calmaria do mar de águas mornas, toma aquele banho 

bem gostoso para relaxar.   

Uma comunidade de pescadores mais também muito 
visitada por turistas, tem a culinária como um ponto 

forte do turismo, o peixe frito e o camarão, lugar muito 
calmo para quem gosta de muita tranquilidade.   

PRAIA DE TOUROS PRAIA DE TOUROS PRAIA DE TOUROS 

PRAIA DO MEIO - Natal  PRAIA DO MEIO - Natal  PRAIA DO MEIO - Natal  

Tour dia 22/01/16Tour dia 22/01/16Tour dia 22/01/16

Tour dia 24/01/16Tour dia 24/01/16Tour dia 24/01/16

Tour dia 22/01/16Tour dia 22/01/16Tour dia 22/01/16

Tour dia 24/01/16Tour dia 24/01/16Tour dia 24/01/16

Tour dia 24/01/16Tour dia 24/01/16Tour dia 24/01/16
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