
PORTO DE GALINHAS - PERNAMBUCO - ESCAPADA PROMOCIONAL DE FÉRIAS
C/OPCIONAIS PARA CONHECER OUTRAS PRAIAS DA REGIÃO (PRAIA DE CARNEIROS,

CABO DE SANTO AGOSTINHO, BEM COMO, A CIDADE DE RECIFE E OLINDA.
27/01 A 01/02/2019 - 6 DIAS

AÉREO + TERRESTRE

PORTO DE GALINHAS » localizada a 60 minutos de Recife (50 km), é uma das mais belas
praias do Brasil. Localizada no litoral sul, a belíssima praia de águas cristalinas é acessada pela
Rota do Atlântico, rodovia reformada e mais segura. Repleta de maravilhas naturais e berço de um
rico  ecossistema marinho,  fauna e  flora  exibem-se entre  coqueirais  e  a  densa  vegetação  do
mangue. Para maior e melhor experiencia da viagem, podem aproveitar um dia para visitar, de
forma  opcional,  as  cidades  de  Recife,  Olinda  e  outras  praias  vizinhas,  como  a  praia  de
Carneiros. Vamos?

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA – ROTEIRO »

27/01/19  (1º  Dia,  Domingo)  PORTO  ALEGRE  /  BRASILIA /  RECIFE  /  PORTO  DE
GALINHAS (AÉREO): Às 09:00 h apresentação no Aeroporto Internacional Salgado Filho para
viagem  aérea  a  Recife  /SP,  via  Rio  de  Janeiro  (Galeão).  Bloqueio  aéreo  GOL em  classe
econômica e franquia de bagagem despachada de 23 kg. Chegada conforme horário do quadro
de voos confirmados/bloqueados, recepção e traslado ao hotel em Porto de Galinhas. Chegada
em torno  das 18h00,  acomodação  no  hotel  e  posteriormente  tempo livre  para  descansar  ou
começar a sua experiência de viagem visitando o centro da vila.1ª noite de hospedagem.

28/01/19 (2º Dia, Segunda) PORTO DE GALINHAS – DIA LIVRE: Café da manhã no hotel.
Aproveite o dia livre para conhecer as maravilhas que a praia de Porto de Galinhas tem a oferecer.
Com águas cristalinas, de um azul cintilante, onde se vêem pequenos peixes coloridos e muitas
outras  espécies  marinhas,  e  imensos coqueirais,  à  Praia  de Porto  de Galinhas se confere  o
conceito ideal de vida e de beleza natural estonteante, onde se pode usufruir a mais almejada
tranqüilidade, inerente às autênticas colônias de pescadores. 2ª noite de hospedagem

29/01/19 (3º Dia, Terça) PORTO DE GALINHAS – DIA LIVRE: Café da manhã no hotel e
posteriormente dia inteiramente livre para desfrutar das piscinas do hotel ou a praia que fica a 150
m do hotel,  ou  ainda,  aproveitar  para  conhecer  outras  praias  como Tamandaré  e  Carneiros.
Tamandaré é uma das praias preferidas para veraneio entre os pernambucanos. Seu mar é calmo,
com águas claras, baixa profundidade – ideal para o mergulho e muito espaço para se divertir e
tomar sol em suas areias. Os coqueirais fazem de Tamandaré e Carneiros belos exemplares de
praias nordestinas. Este passeio geralmente sai em torno da 08:30h e retorna ao hotel no final da
tarde (consulte com o seu guia para organizar o passeio). 3ª noite de hospedagem. 

30/01/19 (4º Dia, Quarta) PORTO DE GALINHAS – DIA LIVRE: Café da manhã no hotel e
posteriormente dia inteiramente livre para atividades pessoais independentes ou para passeios
opcionais.  Sugerimos  um  passeio  opcional  (consulte  o  seu  guia),  de  dia  inteiro,  para  visitar
Guadalupe e a Ilha de Santo Aleixo. Localizadas no litoral sul, onde a natureza ainda se encontra
meio intocada como em nenhuma outra praia do litoral de Pernambuco. Guadalupe tem 3 km de
extensão, com falésias (algumas com até 15 m de altura), piscinas naturais com águas calmas de
cor azul-esverdeada e denso coqueiral que compõem a bela paisagem. No catamarã, até a ilha de
Santo Aleixo,  será possível  desfrutar  de petiscos e drinques (opcionais).  Formada por  rochas



vulcânicas com praias paradisíacas, ideal para um mergulho com snorkel (opcional). O ponto de
apoio de onde sai o catamarã fica localizado na praia de A-Ver-O-Mar, com uma grande faixa de
areia branca e piscinas naturais na maré baixa. 4ª noite de hospedagem.

31/01/19 (5º Dia, Quinta) PORTO DE GALINHAS – DIA LIVRE: Café da manhã no hotel e
posteriormente dia inteiramente livre para atividades pessoais independentes ou para passeios
opcionais. Sugerimos um passeio opcional (consulte o seu guia), de dia inteiro, para as Cabo de
Santo Agostinho (Praias do Paraíso e Francês) no litoral norte, são, com certeza, algumas das
maravilhas  do  litoral  pernambucano.  Ficaram  conhecidas  por  suas  belezas  naturais,  águas
mornas e cristalinas. No passado, foram refúgio de aventureiros que buscavam tranqüilidade na
pequena vila de pescadores. Passeio de buggy pelas praias da região (Cabo de Santo Agostinho
e  Calhetas)  e  passeio  de  catamarã  pelas  praias  de  Paraíso  e  do  Francês  e  também  pelos
manguezais. 5ª noite de hospedagem.

01/02/19  (6º  Dia,  Sexta)  PORTO  DE  GALINHAS  /  RECIFE  /  PORTO  ALEGRE
(AÉREO): Café da manhã no hotel e posteriormente, em torno das 10h00, traslado do hotel de
Recife  ao Aeroporto de Recife (Guararapes)  para viagem de retorno a Porto Alegre,  em voo
regular e classe econômica da GOL, com escala no aeroporto Congonhas (São Paulo). Chegada
a POA/RS em torno das 19h00. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.

O QUE ESTÁ INCLUSO NO PACOTE »
Passagem aérea ida e volta em classe econômica e voo regular da GOL POA/RECIFE/POA com 
escalas, com taxas e impostos inclusos.
Traslado rodoviário de chegada em ônibus de turismo com ar condicionado do Aeroporto do 
Recife ao hotel em Porto de Galinhas.
Traslado rodoviário de saída em ônibus de turismo com ar condicionado do hotel de Porto de 
Galinhas ao Aeroporto Guararapes - Recife.
05 noites de hospedagem em Porto de Galinhas em hotel 3*Sup. em apto superior com varanda e 
café da manhã.
Guia acompanhante desde Porto Alegre/RS para grupo com o mínimo de 16 pessoas viajando 
juntas.
Bolsa pequena de viagem, etiqueta para a bagagem.
Seguro viagem nacional.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Passagem aérea em outros horários nas mesmas datas, poltronas ou assentos na classe 
preferencial ou Comfort, excesso de bagagens.
-Noites adicionais, diferença tarifária da parte aérea caso o passageiro deseje ficar mais tempo 
em destino e passeios opcionais.
-Refeições, bebidas, carregadores de malas, gorjetas em geral e qualquer outro tipo de serviços 
não mencionados como incluídos.
-Ingressos a parques, museus, reservas ecológicas, a teatros, cinemas, telefonemas e 
locomoções fora do estipulado.

VALOR PROMOCIONAL DO PACOTE POR PESSOA »
Em apto Duplo/Triplo SUPERIOR: R$ 2.290,00 com as taxas aeroportuárias e impostos 
Em apto Single (solteiro/a) SUP.  : R$ 3.190,00 com as taxas aeroportuárias e impostos.
Crianças de 0 a 2 anos paga somente a taxa de embarque (R$ 100,00), 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.
OBS. APTO TRIPLO Venda somente sob consulta de disponibilidade. 



FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1: À VISTA - Desconto de até 4% para esta modalidade de pagamento, podendo ser 50% 
no ato e saldo a 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 
- VISA / MASTER, OUTROS.
Opção 4: BOLETO BANCÁRIO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em no máximo 
6X, que deverão estar quitados antes da viagem.
Valores e condições sujeitos à alteração de acordo a variação cambial, 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.Para compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e do RG 
com ficha de autorização de débito assinada.
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 e/ou penalidades de acordo com nossas 
condições gerais – contrato de viagem por adesão.

HOTÉIS CONFIRMADOS / BLOQUEADOS » (sujeitos à alteração por outros hotéis da 
mesma categoria em localização e categoria)
27/01/19 a 01/02/19 - HOTEL ESTAÇÃO DO SOL PRAIA HOTEL 
- http://www.estacaodosolpraiahotel.com.br/

VOOS CONFIRMADOS » 
27/01/19 - Voo G3-1777 Porto Alegre (POA) Partida10:50 Brasília (BSB) Chegada 13:15
27/01/19 - Voo G3-1832 Brasília (BSB) Partida 14:30 Recife (REC) Chegada 16:00
01/02/19 - Voo G3-1557 Recife (REC) Partida 12:30 São Paulo - Congonhas (CGH) Chegada 
16:40
01/02/19 - Voo G3-1210 São Paulo - Congonhas (CGH) Partida 17:20 Porto Alegre (POA) 
Chegada 18:55

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 de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de 
Origem com adicional da diferença tarifária.

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 original (carteira de motorista, 
carteiras profissionais, carteira de trabalho) com foto recente e com validade em todo o território 
brasileiro. Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias.

http://www.estacaodosolpraiahotel.com.br/


DICAS PARA UM PASSEIO AGRADÁVEL E INESQUECÍVEL POR PORTO DE 
GALINHAS E ARREDORES »
-Por conta do calor, use sempre roupas leves e claras, bem como chinelo ou similar nos pés para 
se sentir confortável e aproveitarmos a viagem.
-Se você utiliza lentes de contato, sugerimos que leve os seus óculos de sol para fazer os 
passeios pelas águas, por conta do vento forte;
-Cuidado com a desidratação, em lugares de muito calor beba bastante líquidos, procurando usar 
uma garrafinha. Evite copos descartáveis.
-Durante os passeios pelas praias é bom utilizar bonés/chapéus, camisetas, bermudas com 
sungas e/ou maiôs;
-Filtro solar, óculos escuros, chapéus ou bonés e estar sempre de posse da máquina fotográfica.
-Leia bem a programação sobre o 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, pois 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 ou paradas nas “lojinhas” poderão se perder;
-As plantas, rochas, galhos, flores, rosas fazem parte do ecossistema do local. Não as leve como 
lembrança.
-Respeite os horários. Faça a sua parte e BOA VIAGEM! 

DESEJAMOS EXCELENTE VIAGEM!


