
 

 

 

 

 

“Em nossos passeios de bike priorizamos a informação de nossa geografia, geologia, 

história, biologia, ecologia e toda a caracterização do meio ambiente local, nossos roteiros 

ecoturísticos os levará a uma interação cultural e esportiva que só o passeio de bike poderá 

lhe proporcionar em Pipa”.  

Vá de bike! 

7 motivos para fazer um Bike Tour 

1º- Para sentir o prazer de pedalar ao sabor da brisa do mar; 

2º- Para conectar-se com a natureza e enxergá-la de outro ângulo; 

3º- Para renovar seu corpo, alma e mente; 

4º- Para ampliar seus horizontes; 

5º- Para conhecer a incrível paisagem natural da região de Pipa; 

6º- Para poder sentir o ar mais puro das Américas em seu pulmão; 

7º- Por você!!!  

A Trieb é a única agência de passeios de Bike em Pipa desde 2010. Dispomos de diversas 

opções de roteiros que em alguns casos mesclam esportes, tudo no mesmo roteiro, no 

mesmo dia! 

Solicite mais informações de acordo com a sua preferência, utilizamos Mountain Bikes com 

amortecedor, freio a disco, etc. 

Dispomos também de Beach Bikes para aluguel. 

Devido a esse e outros roteiros exclusivos que a Trieb obteve Certificado de 

Excelência no Trip Advisor. 

ROTEIROS 

IV-TIBAU DO SUL - BIKE / SAND BOARD 

Nesse passeio nos deslocamos no sentido norte de Pipa, feito apenas em maré bem baixa, pois 

seguimos pela areia dura a partir da praia do centro passando pelo porto de Pipa e depois 

chegamos a Baia dos Golfinhos(Curral), uma parada para contemplar e nadar ao lado dos 

golfinhos e seguimos pela baia tendo a nossa direita os golfinhos de Pipa e a esquerda toda 

beleza das falésias protegidas pelo Santuário Ecológico de Pipa, falésias que fazem parte de 

todo o roteiro de 8km que passa pela Praia do Madeiro, cacimbinhas até chegar em Tibau do 

Sul. Lá estará a nossa espera o Buggy que nos levará de volta por estrada, porém antes 

paramos nas dunas das Cacimbinhas onde fazemos o Sand Board, diversão garantida para 

enfim retornarmos a Pipa. 

Obs: em determinados periodos do ano não é possível começar pelo centro devido as pedras na 

Ponta do Madeiro, iniciamos por Santuário Ecológico e descemos no Madeiro*. 

Duração da atividade: 04h - Distância: 08km (bike) - Saídas: marés baixa -  Inclui: Guia 

especializado, Bike, capacete, luva, água mineral, entrada do Santuário* - O que levar: 

Roupas leves, protetor solar e roupas de banho - Nível de dificuldade: Fácil 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303522-d4559083-Reviews-Trieb_Club-Praia_da_Pipa_State_of_Rio_Grande_do_Norte.html


 

 

 

 

 

I - SIBAÚMA / BIKE 

Rota das Falésias: Inicia-se no Chapadão e segue seu percurso por praia das Minas (maré 

baixa), pode-se pedalar pela areia dura por 06km de praias desertas, uma das principais áreas 

de desova de tartarugas marinhas administrada pelo Projeto Tamar, Após 7km de pedalada, 

nosso destino será Sibaúma, piscinas naturais, cascata no mar e enfim o Rio Catu. O vilarejo, 

antiga área Quilombola, hoje vila de pescadores em sua maioria negros descendentes de 

escravos que durante muitos anos se refugiaram nessa região na época da escravatura. O 

retorno fazemos por falésias de arenito acidentada com trechos pequenos de areia 

proporcionando um pedalar um pouco técnico, porém fácil e agradável com vento constante 

e muito sol, de um visual sem igual pedalamos a altitudes máximas de 40m do nível do mar 

que fica sempre a vista do ciclista, no final passamos pelo Chapadão da Praia do Amor e 

retornamos a Pipa. 

Duração da atividade: 3h(mínimo) - Distância: 14km - Saídas: Com maré baixa - Inclui: Guia 

especializado, Bike, capacete, luva - O que levar: Roupas leves e de banho e protetor solar 

- Nível de dificuldade: Fácil (necessário mínimo de condicionamento físico) 

 

 

II - CIRCUITO VILA FLOR (RIO CATU) BIKE 

Iniciamos pelo mesmo caminho dos anteriores com maré baixa saímos de Pipa sentido sul 

pela praia ate Sibaúma, com parada nas piscinas naturais, dependendo da altura da maré, 

passamos pelo encontro do Rio Catu com o mar, depois subimos sentido oeste(Vila 

Flor) 3,5km passando por fazendas de camarões até chegarmos a um lindo lugar a beira do 

rio, um bom banho em suas águas transparentes para desfrutarmos desse paraíso fora da rota 

turística. Após descanso, no caminho de volta um Single Track (trilha na mata) muito legal. 

O retorno é exuberante pela Rota das Falésias sentido Pipa. 

Duração da atividade: todo o dia - Distância: 24km - Saídas: Manhãs - Inclui: Guia 

especializado, caiaques, Bike, capacete, luva e água mineral. - O que levar: Roupas leves e de 

banho e protetor solar - Nível de dificuldade: Medio (necessário mínimo de condicionamento 

físico e espírito de aventura). 

 

III - CITY BIKE TOUR PIPA - BIKE / HIKKING 

Nesse roteiro não iremos a praia, conheceremos os extremos sul e norte de Pipa, iniciamos 

pelas falésias do Chapadão(sul), um dos mirantes mais bonitos de Pipa com vista para o litoral 

sul e Praia do Amor. Em seguida entraremos nas ruas novas de Pipa, passando por lindas 

pousadas e casas de nativos ou não, nosso guia te levará a refletir sobre desenvolvimento 

sustentável em ambientes turísticos, podendo conhecer um pouco mais desse antes vilarejo 

e hoje um dos balneários mais charmosos do Brasil. Seguindo por ruas de barro e calçadas, 

damos toda a volta por trás de Pipa, para chegarmos ao Santuário Ecológico de Pipa(norte), 

base do Projeto Tamar (Tartarugas Marinhas) onde faremos uma caminhada por trilhas 

interpretativas na Mata Atlântica e mirantes da Baia dos Golfinhos e Praia do Madeiro, 

podendo-se ver golfinhos e tartarugas no alto das falésias. 

Duração da atividade: 02 ½ h - Distância: 10km - Saídas: manhã e tarde - Inclui: Guia 

especializado, equipamentos (Bike, capacete e luva), água mineral, entrada do Santuário - O 

que levar: Roupas leves, tênis e protetor solar - Nível de dificuldade: Fácil (necessário 

mínimo de condicionamento físico) 

 


