MACEIÓ – SEMANA DE FÉRIAS EM ALTO ASTRAL (AÉREO + TERRESTRE) COM PRAIAS
COMO PAJUÇARA - PONTA VERDE - PRAIA DO FRANCÊS
GUIA ACOMPANHANTE DESDE POA/RS
03/02 A 10/02/2019 - 08 DIAS
AÉREO + TERRESTRE
MACEIÓ » Nenhum dos 40 quilômetros de praias de Maceió consegue desapontar o visitante.
São águas transparentes, com nuances que vão do verde clarinho ao azul turquesa, piscinas
naturais, areias douradas e imensas manchas verdes, formadas ora por coqueirais, ora por
fazendas de cana-de-açúcar. Os litorais Norte e Sul, repletos de cenários encantadores como
Tabuba e Gunga, garantem aos turistas dias de férias variadas, a pequena distância dos principais
hotéis. O grande barato da capital alagoana é que as praias urbanas são tão bonitas quanto as
mais afastadas. Mas é importante ficar atento às condições para banho - em Jatiúca, uma das
praias mais famosas, ocasionalmente o mar está impróprio. Mesmo assim, vale a pena passear
pela orla, onde se encontra uma boa infraestrutura com barracas e cadeiras para alugar, ciclovia e
um imenso calçadão onde ficam as famosas tapioqueiras. Já Pajuçara é ponto de partida das
jangadas que levam ao aquário natural mais visitado da cidade...
PROGRAMAÇÃO DIA A DIA »
03/02/2019 (1º Dia, Domingo) PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / MACEIÓ (AÉREO): Em torno
das 06h15 apresentação no Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre/RS – Terminal 1, para
viagem aérea a Maceió com escala e troca de aeronave no aeroporto de São Paulo (Guarulhos).
Chegada prevista a Maceió em torno das 12h10, recepção e traslado ao hotel para 7 noites de
hospedagem com café da manhã no HOTEL IBIS MACEIÓ PAJUÇARA, hotel na orla da praia
de Pajuçara e dos pontos mais badalados de Maceió – Praia de Ponta de Verde.
04/02/19 (2º Dia, Segunda) MACEIÓ (CITY TOUR INCLUÍDO) – CIDADE DE MACEIÓ E PRAIA
DO FRANCÊS: Após o café da manhã, posteriormente, saída em torno das 10h do hotel
acompanhado de guia local para city tour pela a cidade de Maceió e arredores que é
imprescindível para conhecer melhor a sua gente e entender a sua hospitalidade. Visita de forma
panorâmica com algumas paradas, apresentação da história, cultura, economia e curiosidades, e,
ainda, a feirinha da Pajuçara e do Pontal da Barra, bucólico bairro de pescadores e filezeiras
(bordadeiras), onde os produtos artesanais são expostos em frente às casas, transformando-as
em uma bela exposição ao ar livre. Parada para compras na feirinha de artesanato e no mirante
de São Gonçalo, onde temos uma vista aérea das praias de Maceió. A continuação, visitaremos a
Praia do Francês que além de ter águas sempre claras e refrescantes, o lugar dispõe de uma
extensa rede de restaurantes (almoço não incluído), que ao lado das lojinhas de artesanato,
oferece de tudo aos visitantes. Retorno em torno das 15:30h a 16:00h. Restante do tempo livre
para atividades pessoais independentes. Hospedagem.
05/02/19 (3º Dia, Terça) MACEIÓ – TOUR OPCIONAL PRAIAS DO LITORAL SUL (98 km ida e
volta): Café da manhã no hotel e dia inteiramente livre. Sugerimos um tour para conhecer o
LITORAL SUL, iniciando por Barra de São Miguel: Umas das mais belas paisagens litorâneas do
Nordeste Brasileiro, com recifes e piscinas naturais. Águas calmas, cristalinas e azuis são os
atrativos deste paraíso. Desde esta localidade tem a opção de visitar, atravessar de barco até a
Praia do Gunga, maravilhoso e paradisíaco lugar, situado entre a Lagoa do Roteiro e o mar, é o
cartão postal de Alagoas. Tomar banho em suas águas mornas é algo incomparável e
inesquecível (levar roupa de banho / almoço não incluído). Retorno em torno das 15:30 a 16h.
Valor do passeio por pessoa para mínimo de 10 passageiros no grupo privativo: R$ 130,00 com a

travessia até Gunga, transporte e guia local. Saída Regular - compartilhada com outras pessoas =
R$ 70,00 por pessoa. Hospedagem
06/02/19 (4º Dia, Quarta) - MACEIÓ/MARAGOGI – TOUR OPCIONAL (250 km ida e
volta): Café da manhã no hotel, posteriormente saída com guia local para viagem rodoviária pela
Costa Dourada – Litoral Norte de Maceió a Maragogi, considerada um paraíso em essência e
forma pela diversidade das paisagens com coqueirais, praias de areia branca e água morninha,
piscinas naturais - as famosas "galés" de Maragogi - com imensa variedade de peixinhos coloridos
e o maior banco de corais contínuo da América. Navegação (não incluída) dependendo da maré
até o banco de corais (arrecifes). Sugerimos almoço (não incluído) no Pontal de Maragogi. Se a
maré não permitir a visitação das piscinas naturais, na volta pararemos em Paripueira (vide mapa
do destino mais abaixo). Retorno depois do almoço à capital de Alagoas e restante do tempo livre
para curtir a orla de Maceió com as suas praias de águas mornas que convida a um banho
relaxante. Hospedagem.
07/02/19 (5º Dia, Quinta) MACEIÓ – TOUR LITORAL NORTE (OPCIONAL): Café da manhã no
hotel e dia inteiramente livre para atividades pessoais de forma independente ou para passeios
opcionais. Sugerimos um passeio opcional (não incluído) de dia inteiro, com mais calma, para
conhecer as praias do Litoral Norte até a Praia de Paripueira com sua Costa dos Corais que
abriga o Parque Municipal Marinho, considerado o primeiro do Brasil. Essa é uma área de
preservação do peixe-boi e a segunda maior concentração de piscinas naturais e bancos de
corais do mundo. O local oferece passeio opcional às piscinas naturais com acompanhamento de
biólogo e hidroaeróbica no mar. Valor do passeio por pessoa, para mínimo de 10 passageiros no
grupo: R$ 50,00 com transporte e guia local. Saída: 09h Retorno: 16h. Restante do tempo livre em
Maceió. Hospedagem.
08/02/19 (6º Dia, Sexta) e 09/02/19 (7º Dia, Sábado) MACEIÓ (DIAS LIVRES) – TOUR
OPCIONAL ÀS DUNAS DE MARAPÉ – DUAS BARRAS: Café da manhã no hotel e dia
inteiramente livre para atividades pessoais de forma independente ou para passeios opcionais.
Sugerimos um passeio opcional (não incluído) de dia inteiro até as Dunas de Marapé (Duas
Barras) no município de Jequiá da Praia. A travessia será feita de barco até o complexo turístico
de Dunas de Marapé, localizado entre o rio e o mar. Visita ao mirante, onde serão servidos
coquetéis de frutas regionais de boas-vindas e, em seguida, caminhada até as belas falésias e
praias paradisíacas. Retorno ao final da tarde e restante do tempo livre. Valor do passeio por
pessoa para mínimo de 10 no grupo: R$ 120,00 com transporte, travessia de barco, almoço tipo
bufê (sem bebidas). Hospedagem.
10/02/19 (8º Dia, Domingo) MACEIÓ / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã
no hotel e restante do tempo livre até às 10h30 - hora do check out (desocupação dos quartos) e
tempo livre para ultimas atividades nas cidade, almoço por conta (não incluído) e posteriormente
traslado do hotel ao Aeroporto de Maceió para viagem aérea via GOL a Porto Alegre, com escala
e troca de aeronave no aeroporto de Brasília. Chegada prevista a Porto Alegre/RS em torno das
23h25. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.
OS VALORES DOS PASSEIOS OPCIONAIS DEVERÃO SER CONFIRMADOS LOCALMENTE,
POIS OS VALORES INFORMADOS SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS E DEPENDE DO
NÚMERO DE PESSOAS INTERESSADOS/CONFIRMADOS PARA O(S) PASSEIO(S).

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Passagem aérea, classe econômica, em voo regular LATAM ou AVIANCA (conforme itinerário
abaixo), com taxas e impostos incluídos.
-07 Noites de hospedagem no HOTEL IBIS PAJUÇARA em aptos Standard, com café da manhã
servido no restaurante do hotel.
-Traslados de chegada Aeroporto/Hotel e traslado de saída Hotel/Aeroporto com assistência de
guia local em ônibus ou micro-ônibus.
-City tour principais pontos turísticos de Maceió e Praia do Francês com transporte e guia local,
com parada para almoço (não incluído).
-Guia acompanhante desde Porto Alegre/RS, ou seja, desde o início até o final da viagem (mínimo
de 18 pessoas).
-Livre uso da piscina do hotel, Wi-fi liberado e limpeza diário dos apartamentos (não inclui gorjetas
às camareiras)
Assistência do guia local o do guia acompanhante para passeios opcionais e/ou sugeridos.
-Voucher, etiquetas para as malas e bolsa pequena para o dia a dia.
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Noite adicional por problemas de saúde, greve, fenômenos meteorológicos adversos que
impedem a continuação da viagem.
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como incluídas,
como wifi, lavanderia, telefonemas, etc.
-Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária para
adiantar ou adiar a ida e ou a volta.
-Gorjetas para GUIAS, MOTORISTAS, Carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis,
bem como nos aeroportos.
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados
como serviços incluídos.
-Gastos com documentações para a viagem – segunda via RG, Passaporte, Carteira de Motorista,
etc.
-Passeios e/ou eventos opcionais que passageiro opte por realizar fora da programação.
VALOR DO PACOTE POR PESSOA - PARTE TERRESTRE + AÉREA »
APTO DUPLO STANDARD : R$ 2.890,00 com todas as taxas, impostos e seguro viagem.
APTO SINGLE (INDIVIDUAL) STD: R$ 3.990,00 com todas as taxas, impostos e seguro viagem.
Crianças de 0 a 2 anos paga somente a taxa de embarque, reconfirme esta política no ato da
compra do pacote, pois poderá mudar.
Crianças de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama
extra e acima de 10 anos paga como adulto.
O hotel não disponibiliza APTO TRIPLO ADULTO, somente apto duplo + 1 CHD de até 10 anos
em cama de montar/armar
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1: À VISTA - Desconto máximo de 3% sobre o valor do pacote, podendo ser pago em 2X
(ato e 30 dias).
Opção 2: CHEQUES PRÉ-DATADOS - entrada de 20% com cheque/dinheiro e saldo em 09X
através de cheques pré para residentes no RS.
Opção 3: CARTÕES DE CRÉDITO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em 04X iguais
no VISA / MASTER / OUTROS (consultem)

Opção 4: BOLETO BANCÁRIO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em no máximo
6X, devendo estar quitados antes da viagem.
Valores e condições sujeitos à alteração, respeitando qualquer negociação em andamento ou
reserva prévia.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2.Assinatura do contrato de viagem com as condições gerais em duas vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos
acompanhantes.
4.Enviar cópia frente e verso do cartão de crédito com ficha de autorização de débito (solicite)
assinada (para compras com Cartão de Crédito).
5.Pgto. parcelado entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com a
assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais –
contrato de viagem por adesão.
HOTEL RESERVADO / CONFIRMADO » (sujeito a alteração por hotel similar em categoria e
localização)
03/02/19 a 10/02/19 - HOTEL IBIS MACEIÓ PAJUÇARA
- https://www.accorhotels.com/pt/hotel-1961-ibis-maceio-pajucara/index.shtml
VOOS CONFIRMADOS
03/02/19 – G3 1935 POAGRU 07:35 09:15 (Porto Alegre / São Paulo)
03/02/19 – G3 1548 GRUMCZ 10:15 12:05 (Rio de Janeiro / Maceió)
10/02/19 – G3 1999 MCZBSB 16:25 19:50 (Maceió / Brasília)
10/02/19 – G3 1927 BSBPOA 20:45 23:25 (Brasília / Porto Alegre)
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem aérea dentro do território nacional deverão apresentar no embarque a
Carteira de Identidade Civil (RG) ou qualquer outro documento com foto com validade em todo o
território brasileiro. Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias.
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional
Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 1h20min antes do horário de partida do voo,
por se tratar de viagem aérea em grupo.
Passageiros de outras cidades do Brasil poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com
adicional da diferença tarifária (se houver).
DICAS PARA UM PASSEIO AGRADÁVEL E INESQUECÍVEL POR MACEIÓ E ARREDORES »
-Use sempre roupas leves e chinelo / Durante toda a viagem é bom utilizar shorts e camisetas;
-Filtro solar, óculos escuros, chapéus ou bonés / Estar sempre de posse da máquina fotográfica.
-Se você utiliza lentes de contato, sugerimos que leve os seus óculos para fazer os passeios nas
dunas, por conta do vento forte;
-Cuidado com a desidratação, em lugares de muito calor beba bastante líquidos, procurando usar
uma garrafinha. Evite copos descartáveis.
-Leia bem a programação referente ao transporte, hospedagem, passeios e normas de conduta
ambiental dos locais a serem visitados.
-Conhecer e respeitar as regras gerais do lugar onde está hospedado é ser gentil com a
comunidade e cuidar do meio ambiente.

-Seja responsável nos passeios, tenha sempre um saquinho para colocar seu lixo, ou então,
coloque-o no lugar certo, o guia lhe orientará.
-Cada atitude de respeito ao ambiente pode ser repassada a crianças e amigos. Assim você
amplia a rede de turistas responsáveis.
-Ao deixar o veículo e o hotel, verifique se não esqueceu nada; eles não se não se
responsabilizam por objetos ou pertences esquecidos.
-Respeite o Guia e siga suas orientações, ele conhece toda a região, afinal, ele estudou para isso.
-Caminhe SEMPRE em grupo porque nos passeios se desviar ou separar do Grupo, poderá se
perder;
-As plantas, rochas, galhos, flores, rosas fazem parte do ecossistema do local. Não as leve como
lembrança.
-Respeite os horários. Faça sua parte e BOA VIAGEM!

