LOCAL
O Território Macuxí, sede do IV ENNN, é uma propriedade que está às margens do
Rio Gurugi e que abrange diversos ecossistemas como mangue, tabuleiro litorâneo e
mata atlântica. O local é um convite ao contato direto com a natureza. O visitante pode
acampar, fazer trilhas ecológicas, tomar banho de argila branca, de bica e de piscina
natural, podendo ainda andar de caiaque e degustar das muitas frutas de épocas
colhidas no pé, como manga, acerola, araçá e mangaba.
CONTATO
Cel.: (83) 996921993 / http://territoriomacuxi.com.br
ENDEREÇO
Território Macuxi - Carapibus - Conde/PB.
COMO CHEGAR AO TERRITÓRIO MACUXÍ :
• Vindo pela BR-101/ Sul.
Pela BR-101, siga sentido João Pessoa. No KM 99 da BR-101, entre a direita, onde
tem uma placa para Conde/Jacumã/Tambaba. Por esta estrada estadual, passe pela
cidade de Conde, sentido praia e quando chegar aproximadamente a 12 km, entre a
direita para o contorno de Jacumã (binário), siga em frente até as mediações do muro
do Condomínio Chácaras de Carapibus, que se encontra a sua esquerda, pegue a rua
calçada e observe a placa de sinalização (de madeira) indicando a entrada do
Território Macuxí.
• Vindo do Aeroporto Castro Pinto /Norte.
Pela BR-230/101, siga sentido Recife (não entre para João Pessoa). No KM 99 da BR101 deverá fazer um retorno a sua esquerda seguindo a placa para
Conde/Jacumã/Tambaba. Por esta estrada estadual, passe pela cidade de Conde,
sentido praia e quando chegar aproximadamente a 12 km, entre a direita para o
contorno de Jacumã (binário), siga em frente até as mediações do muro do
Condomínio Chácaras de Carapibus, que se encontra a sua esquerda, pegue a rua

calçada e observe a placa de sinalização (de madeira) indicando a entrada do
Território Macuxí.
Vindo de João Pessoa (pela PB008).
Pela PB-008 no sentido litoral sul, siga pelo binário de Jacumã, nas mediações do
muro do Condomínio Chácaras de Carapibus que se encontra a sua esquerda, pegue
a rua calçada e observe a placa de sinalização (em madeira) indicando a entrada do
Território Macuxí.

TERIFÁRIO
Hospedagem,camping e visitação:

Visitante.........R$ 20,00 p/ pessoa .
Permanência na área das 08 ás 17h00.
Camping........R$ 35,00 diária p/ pessoa.
Diária com 01(um) pernoite com barraca própria e café da manhã incluso.
Oca ............. R$ 45,00 diária p/ pessoa.
Diária com 01 (um) pernoite com café da manhã incluso.
Quarto coletivo para 5 pessoas .............R$ 55,00 diária p/ pessoa.
Diária com 01 (um) pernoite em quarto coletivo com ventilador , colchão e café da
manhã incluso.
Quarto coletivo para 3 pessoas .............R$ 65,00 diária p/ pessoa .
Diária com 01 (um) pernoite em quarto coletivo, com banheiro, ventilador, cama com
mosquiteiro e café da manhã incluso.
Salão comunitário para 12 pessoas ......R$ 55,00 diária p/ pessoa .
Diária com 01 (um) pernoite em quarto coletivo com ventilador , colchão e café da
manhã incluso.

Atenção
1-.A diária inclui café da manhã servido das 7:00 às 9:00 horas.
2- Trazer roupa de cama e de banho para quem pernoitar.
3- Haverá almoço e jantar durante todo evento. Fazer pedido com antecedência de um 01(um)
dia.
4- Pagamento em dinheiro.

TRANSLADO
Translado do Aeroporto Castro Pinto –Território Macuxí// Território Macuxi – Aeroporto
deverá ser acertado com a organização com devida antecedência.

CAMPING E HOSPEDAGEM SURGERIDAS
• Território Macuxí Camping – Carapibus – Conde/PB.
Reserva: (83) 99692-1993.
• Pousada Ancoradouros – Carapibus – Conde/PB.
Reserva: Tel.: (83) 3290-1425 / 98766-1425.
• Pousada Enseada do Sol – Carapibus –- Conde/PB.
Reserva: (83) 3290-1732 / 999826389
• Pousada e Restaurante Tulipas – Rod. 008 – Qd. R13 – Tabatinga – Conde/ PB.
Reserva: (83) 3290-1108 / 98888 -8628.
•Pousada Bem Ti Vi – Rod. 008 – Qd. R12 – Tabatinga – Conde/PB.
Reserva: (83) 3290-1334 / 98807-3740.
•Pousada A Arca do Bilú – Rod. PB 008 –Tambaba – Conde/PB.
Reserva: (83) 99972-2369 .
• Estalagem Aldeia dos Ventos, Rod. PB 008 –Tambaba – Conde – PB.
Reserva: (83) 99985-0806.
• Tambaba Camping Hospedagem – Tambaba – Conde/PB.
Reserva:(83) 99952-7427 / 99326-7269.
• Pousada Tambaba – Tambaba – Conde/PB.
Reserva: (83)99992-8862

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO:
Carlos Antônio Gomes Santiago
Coordenação Geral do IV ENNN / 8º Tambaba Open de Surf Naturista
E-mail:movimento.nu@gmail.com / Tel: (83) 98874-9365
Júlio Macuxí
Coordenação Local do IV ENNN – Território Macuxí
http://territoriomacuxi.com.br / Tel: (83) 99692-1993
Alex Sandro Andrade Souza
Coordenação Local do IV ENNN – Praia de Tambaba
E-mail:sonata.tambaba@gmail.com / Tel. (83) 99106-7622

