
R O T E I R O S    N A C I O N A I S

FORTALEZA / NATAL / RECIFE / MACEIÓ & SALVADOR - 16 dias

1º Dia - Fortaleza
Embarque no aeroporto com destino a Fortaleza.  Chegada, recepção e traslado ao hotel. No percurso o guia irá informá-lo sobre os passeios 
incluídos na excursão e os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. tipo standard com banheiro privativo e regime de café da manhã .

2º Dia - Fortaleza
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica com guia à cidade de Fortaleza, o passeio percorre a orla marítima, estátua de Iracema, Praia do Futuro, 
dunas do Mucuripe, bairro da Aldeota, Centro de Turismo, Mercado Central e Av. Monsenhor Tabosa. O passeio inclui visita ao Complexo Turístico 
Beach Park com tempo livre para banho de mar ou passeio opcional em buggy. No Beach Park funciona o AQUA PARK (ingresso não incluso). E para 
almoçarmos nos restaurantes onde você saboreia os melhores frutos do mar, grelhados e pratos típicos.

3º Dia - Fortaleza
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS a praia de Cumbuco, antiga colônia de pescadores com 
vastos coqueirais e imensas dunas, a praia do Cumbuco, a 37 Km de Fortaleza. A paisagem do lugar é deslumbrante e o sol aquecido e o vento 
vindo do mar vão deixar você muito relaxado.    

4º Dia - Fortaleza / Natal
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino a cidade 
de Natal. Chegada, recepção e traslado ao hotel. No percurso do aeroporto ao hotel o guia irá informá-lo sobre os passeios incluídos na excursão e 
os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. standard com banheiro privativo e regime de café da manhã.

5º Dia - Natal
Café da manhã, saída para visita à cidade. Conheceremos: A Orla, Centro Histórico, Monumentos, Centros Culturais (artesanato potiguar), Ponta 
Negra, Via Costeira, Farol de Mãe Luíza, Fortaleza Reis Magos, Ribeira, Cidade Alta, Petrópolis e Centro de Turismo.  Retorno ao hotel . À noite 
sugerimos um "By Night" no Zás-Trás: shows folclóricos, e as tradições do povo potiguar num belo espetáculo com danças típicas.

6º Dia - Natal
Café da manhã no hotel. Saída para visita a famosa Praia de Genipabu, incluindo passeio de Buggy pelas dunas fixas.  Tempo livre para banhos de 
mar ou estender (opcional) o  passeio de Buggy às dunas móveis, lagoas, praias de Muriú, Pitangui e Maxaranguape e Cabo de São Roque. Retorno 
ao hotel.

7º Dia - Natal / Recife
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino a cidade 
de Recife. Chegada, recepção e traslado ao hotel. No percurso do aeroporto ao hotel o guia irá informá-lo sobre os passeios incluídos na excursão e 
os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. standard com banheiro privativo e regime de café da manhã.

8º Dia - Recife
Café da manhã e saída para conhecer de uma só vez o melhor de Recife e Olinda. No começo, um tour panorâmico por Recife incluindo as 03 ilhas 
(Recife/S. Antônio/ Boa Vista), Ponte Maurício de Nassau, Praça da República, Palácio do Governo ,Teatro Santa Isabel pequena parada na Casa de 
Cultura. Em Olinda, visitaremos o Alto da Sé, Igrejas da Misericórdia, de onde descortina a mais bela vista das cidades de Recife e Olinda. 

9º Dia - Recife
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS um passeio a Igarassu com uma visita à Igreja dos 
Santos Cosme e Damião de 1535 e mais antiga do Brasil. Prosseguindo a Itamaracá onde um presídio  fazenda e o Forte Orange, um magnífico 
exemplar de fortaleza, preservam suas fortes tradições seculares.

10º Dia - Recife / Maceió
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino a cidade 
de Maceió. Chegada, recepção e traslado ao hotel. No percurso do aeroporto ao hotel o guia irá informá-lo sobre os passeios incluídos na excursão e 
os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. standard com banheiro privativo e regime de café da manhã.

11º Dia - Maceió
Após o café da manhã, visitaremos a cidade. Começando pela orla marítima, logo após faremos uma visita ao bairro histórico de jaraguá, cenário do 
desenvolvimento artístico, cultural e econômico da capital alagoana. Um passeio panorâmico pelo centro da cidade conhecendo a Catedral, Igreja 
São Gonçalo, a praça Floriano Peixoto, o palácio do Governo, a Igreja de Bom Jesus dos Martírios, Academia Alagoana de Letras, a praça Deodoro, 
séc.XIX. Visita ao bairro das rendeiras, o Pontal da Barra, núcleo artesanal de Maceió. Retorno ao hotel.  12º Dia - Maceió
Café da manhã no hotel. Saída para visita com guia ao Litoral Sul, conhecendo a famosa Praia do Francês com suas águas impressionantes que vão 
do verde ao azul escuro. A orla, urbanizada, possui completa  infra-estrutura turística com bares, restaurantes, serviços náuticos, etc.  Seguiremos, 
então, para Barra de São Miguel, uma verdadeira piscina natural cercada de arrecifes, coqueirais e luxuosas casas à beira-mar. Parada para 
fotografias. Continuando nosso passeio veremos as lagoas do Mundaú, Manguaba e Coqueiral Alagoano.  Regresso ao hotel.

13º Dia - Maceió / Salvador
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino a cidade 
de Salvador. Chegada, recepção e traslado ao hotel. No percurso do aeroporto ao hotel o guia irá informá-lo sobre os passeios incluídos na excursão 
e os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. standard com banheiro privativo e regime de café da manhã.

14º Dia - Salvador
Café da manhã no hotel. Saída para um tour guiado a  BAHIA HISTÓRICA visitando: Ladeira da Barra, Igreja Santo Antônio da Barra, Largo e Igreja 
da Vitória, Museu Carlos Costa Pinto, Praça Dois de Julho, Teatro Castro Alves, Forte de São Pedro, Igreja do Rosário, Praça da Sé, Terreiro de Jesus, 
Ordem 3ª de São Francisco (visita), Largo do Pelourinho e Igreja e Museus do Carmo (visita).

15º Dia - Salvador
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS um passeio de escuna conhecendo: Forte São Marcelo, 
Península de Itapagipe, Forte e Igreja de Mont Serrat, percurso pela Baía de Todos os Santos até a Ilha dos Fradres com parada para banho de mar. 
Prosseguimento para Ilha de Itaparica. Tempo disponível para visitar e para banho de mar.

16º Dia - Salvador
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino a sua 
cidade de origem.
Chegada, desembarque e fim de nossos serviços.
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