FÉRIAS EM MACEIÓ

10/02 (Dom) 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.
11/02 (Seg) 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.
12/02 (Ter) 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 travessía até Gunga, transporte e
guia local. Saída Regular a compartir com outras pessoas= R$ 70,00 por pessoa. Hospedagem
13/02 (Qua) 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.
14/02 (Qui) 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.
15/02 (Sex) e 16/02 (Sáb) 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.
17/02 (Sáb) MACEIÓ / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE:

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.

