
Restaurantes 
 

A rede hoteleira de João Pessoa é concentrada na orla das praias do Cabo Branco e Tambaú, sendo assim, 
listamos os restaurantes com maior capacidade e de fácil acesso a partir dessas áreas. 

 
Mangai 
Horário de Funcionamento: 11h - 22h - Telefone: (83) 3226-1615 
Av. Edson Ramalho, 696 - Manaíra - João Pessoa - PB, 58038-310 

É um ponto turístico da cidade famoso por oferecer mais de 70 pratos da culinária regional nordestina. Possui 
um ambiente rústico e aconchegante, decorado com detalhes típicos nordestinos. Tem capacidade para 400 pessoas 
e oferece café-da-manha, almoço e jantar (buffet e pratos à la carte). Há ainda uma pequena loja, onde é possível 
comprar algumas das iguarias da nossa região, como doces caseiros e licores.  
 
NAU Frutos do Mar 
Horário de Funcionamento: 12h – 15:30h / 18:30h - 23h  - Telefone: (83) 3021-8003 
Rua Lupércio Branco, 130 - Manaíra - João Pessoa - PB, 58039-050 

Restaurante do grupo Mangai especializado em peixes e frutos do mar. Possui ambiente moderno e 
agradável e tem capacidade para 420 pessoas. 
 
Churrascaria Tererê 
Horário de Funcionamento: 12h – 15:30h / 19h - 23h - Telefone: (83) 3226-1717 
Avenida Cabo Branco, 1830 - Cabo Branco, João Pessoa - PB, 58045-010 

Localizada a beira mar, é conhecida pelo rodízio de carnes, culinária japonesa e massas. É um dos maiores 
restaurantes da cidade, com capacidade para 500 pessoas. Oferece as opções de rodízio, buffet e pratos à la carte. 
 
Bares 

Existem muitos na orla das praias do Cabo Branco e Tambaú. Alguns com música ao vivo, outros que 
oferecem comida típica, outros ainda abertos 24h. É difícil não agradar a todos! Por isso, não recomendamos 
nenhum em especial, mas sugerimos uma caminhada pela orla dessas praias para que possam disfrutar de alguns 
dos bares ou até mesmo para observar a beleza das praias à noite sentindo um pouco da brisa do mar. 

 
Lista de bares/cervejarias da região das praias, aonde é possível verificar preços, localidades, atrações, etc. Todos 
os locais contam com variadas opções de música ao vivo e cardápios. 
 
Chopp Time https://www.facebook.com/chopptimejp 
Ofisu https://www.facebook.com/ofisutemakeria 
Cervejaria Devassa https://www.facebook.com/DevassaJP 
Ancoreta https://www.facebook.com/ancoretabar 
Bessa Grill https://www.facebook.com/pages/Bessa-Grill/254567604567015?fref=ts 
Lovina https://www.facebook.com/lovinatropical 
Atol Music Bar https://www.facebook.com/AtolMusicBar 
Dona Branca Cachaçaria https://www.facebook.com/pages/Dona-Branca/202057959806236 
Empório Café https://www.facebook.com/emporiocafe 
Loft 142 https://www.facebook.com/loft142 
Tree House https://www.facebook.com/treehousejpa 

 
Forró 

Acontecerá dia 25, no Chopp Time (orla do Bessa). É um restaurante e bar bem agradável, e essa noite terá 
Os Gonzagas como atração, banda famosa localmente por tocar forró pé de serra, o tradicional nordestino. Nessa 
apresentação dia 25, eles também trarão participações especiais como Santana (famoso na região) e Lucy Alves 
(finalista do the voice Brasil). 

 
Forró do Turista. Toda segunda na Cervejaria Devassa, começando às 20h. Ótimo ambiente e localização. 
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Atrações turísticas 

A Agência de Turismo Oficial do XVII SBSR é a ‘Tambaú Receptivo’. Os passeios oferecidos englobam boa 
parte dos pontos turísticos da cidade. Abaixo as principais atrações turísticas da cidade, juntamente com imagem e 
endereço, caso alguém deseje visitá-las sem vínculo com a agência. 
 
Por do Sol na Praia do Jacaré 
Acesso pela BR-230: a praia fica na cidade de Cabedelo (25 km a partir de Tambaú). 

Simplesmente imperdível! Todos os dias, por volta das 17h, moradores e turistas reúnem-se nos diversos 
bares que rodeiam a Praia do Jacaré para ver o Sol se por ao som do ‘Bolero de Ravel’ entoado pelo famoso 
‘Jurandir do Sax’. Para garantir uma boa visão do espetáculo é importante chegar cedo!  

Apesar de a praia ser um local público, quem não paga para ver o momento mais aguardado do dia fica em 
uma posição desconfortável e precisa se restringir às disputadas muretas com vista para o rio. A área onde Jurandir 
toca seu sax é cercada por bares, que exigem um couvert para entrada. Dessa forma, é necessário pagar cerca de 
R$ 7,00 para ficar em algum dos bares - e ter uma vista privilegiada. Em cada dia da semana, o saxofonista Jurandir 
termina seu show entrando em um dos bares, garantindo a felicidade dos visitantes. Outra opção para ver o sol se 
por é fazer um passeio de barco, que garante uma vista da embarcação e um passeio pelo manguezal ao redor da 
praia por R$ 25,00. (http://guia.melhoresdestinos.com.br/por-do-sol-na-praia-do-jacare-109-2235-l.html) 

 

 
http://messinapalmeira.blogspot.com.br/2011/10/jurandir-do-sax-4000-boleros-no-por-do.html 

 
Farol do Cabo Branco 
Praia de Cabo Branco, Cabo Branco - João Pessoa – PB 

Localizado em cima de uma falésia, o farol simboliza o ponto mais oriental das Américas, onde o Sol nasce 
primeiro. Nessa região é possível observar toda a beleza do litoral pessoense e tirar ótimas fotos. 

 

 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Farol_do_Cabo_Branco 

 
Estação Ciência, Cultura e Artes 
Horário de Funcionamento: devido a reformas, está aberta apenas aos domingos. - Telefone: (83) 3214 8303 
Av. João Cirillo da Silva, s/n, Cabo Branco - João Pessoa - PB  

Obra do famoso arquiteto Oscar Niemeyer, possui um mirante incrível e abriga diversas exposições e 
mostras culturais. 



 
http://www.turismoemfoco.com.br/noticia/20300-estacao-cabo-branco 

 
Mercado de Artesanato Paraibano – MAP 
Horário de Funcionamento: segunda-sábado 09h - 19h /domingo 09h - 18h - Telefone: (83) 3247-3135 
Avenida Senador Rui Carneiro, 241 - Brisamar - João Pessoa - PB 

Local ideal para comprar lembrancinhas da cidade e apreciar o artesanato peculiar da região, composto, 
entre outros, pelos bordados, rendas, algodão cru, argila e conchas do mar. 

 

 
http://www.matraqueando.com.br/tag/mercado-de-artesanato-paraibano 

 
Feirinha de Tambaú 
Av. Alm. Tamandaré - Tambaú - João Pessoa - PB 

Localizada em frente ao Hotel Tambaú, abriga diversas tapiocarias, lanchonetes e lojinhas de artesanato 
local. 

 
http://www.apapb.org/48o_erea/city/ 

 
Centro Cultural São Francisco 
Horário de funcionamento: 9h - 12h / 14h - 17h - Telefone: (83) 3218-4505 
Pça. S. Francisco, Centro 

Localizado no centro histórico da cidade, é composto pelo Convento de Santo Antônio e pela Igreja de São 
Francisco, formando um dos complexos barrocos mais importantes do país. 

 



 
http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/br-pb-joao-pessoa-atracao-centro-cultural-sao-francisco 

 
Parque Solon de Lucena 
Parque Sólon de Lucena - Centro - João Pessoa - PB 

Também conhecido como ‘Lagoa’, é um importante cartão postal do centro da cidade. Possui grandes jardins 
e um lago cercado por palmeiras imperiais. 

 

 
http://www.guidetravelbrazil.com.br/o-que-conhecer-em-joao-pessoa/?lang=pt 

 
Picãozinho 
Na frente da praia de Tambaú, João Pessoa – PB 

Picãozinho é formado por diversas piscinas naturais de aguas cristalinas. O passeio até lá permite que os 
turistas mergulhem e observem os cardumes que ali vivem e pode ser adquirido também com a Apetep - Associação 
dos Proprietários de Embarcações Turísticas da Paraíba, que tem um quiosque na Praia de Tambaú e vende o 
passeio por R$ 50,00. 

O passeio para Picãozinho é feito exclusivamente na maré baixa (apenas nesse momento as piscinas são 
formadas) e tem duração de cerca de três horas. A dica que deixamos aos visitantes é escolher o Barco Pirata para o 
trajeto, pois, diferentemente dos demais barcos, possui atrações e brincadeiras próprias. 

 
http://www.brasilvip.net/picaozinho-lugares-e-precos/ 

Passeio pelo Litoral Sul 
Joao Pessoa, PB 
O passeio pode ser feito em carro próprio, buggy ou van de empresas turísticas e dura o dia inteiro. As praias 

do litoral sul paraibano são mais sossegadas do que as praias urbanas - por isso são ideais para quem quer relaxar.  
Para não deixar de fora do roteiro os locais mais bonitos, visite a Praia de Barra de Gramame, onde o rio se 

encontra com o mar, e a Praia do Amor, com uma pedra que - dizem - traz boa sorte aos relacionamentos amorosos. 
Vá, também, até Coqueirinho, que tem um visual incrível e mar propício tanto para quem não gosta de ondas como 
para quem quer surfar, e Tambaba, uma das praias de naturismo mais famosas do Brasil. Todas as praias citadas 
são muito legais e valem a visita. 



 
http://ecoviagem.uol.com.br/noticias/turismo/turismo-nacional/municipios-do-litoral-sul-da-paraiba-irao-

integrar-rota-turistica-101-13986.asp 
Ilha de Areia Vermelha 

Em frente a praia do Poço, Cabedelo – PB 
A Praia de Areia Vermelha é, na verdade, um banco de areia de coloração escura, que se forma na maré 

baixa, nas proximidades da Praia do Poço, no município de Cabedelo (vizinho de João Pessoa). Na época em que a 
maré fica baixa surge o banco de areia; as pessoas aproveitam esse curto momento do dia para mergulhar nas 
praias da região. 

Apesar de estar, literalmente, no meio do mar, não pense que o local carece de estrutura. Donos de barracas 
alugam cadeiras e guarda-sóis e vendem bebidas para quem não quer ficar sem conforto. Se estiver com sede, vale 
a pena pedir um drink no abacaxi, que pode ser feito com suco e leite condensado. Quando a maré começa a encher 
e volta a cobrir o banco de areia, toda a estrutura da ilha se desfaz e os barcos voltam para a orla. 

Esse passeio parte da Praia do Poço e pode ser feito com agências ou por conta própria. Caso esteja de 
carro, vá até a praia e compre seu passeio por lá mesmo (R$ 25,00). Na época de maré bem baixa (0.0) é possível ir 
andando a partir da Praia de Camboinha. (http://guia.melhoresdestinos.com.br/ilha-de-areia-vermelha-109-2236-
l.html) 

 
http://paraiba.spaceblog.com.br/645690/Areia-Vermelha-Joao-Peesoa/ 
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