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

MACEIÓ - 5 e 8 dias

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

2º 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.  

3º Dia - Maceió
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. SUGERIMOS 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.

4º Dia - Maceió
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS um passeio às dunas de Marapé, onde sairemos pela 
manhã com destino ao minicipio de Jequia da Praia, no litoral sul de Alagoas. Travessia de barco ao complexo turístico dunas de marapé . O 
complexo de lazer possui bar, restaurante, área de descanso. O buffet para almoço é a base de frutos do mar. 

5º Dia - Maceió
Para passageiros da programação de 05 dias
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino a sua cidade de origem.
Para passageiros da programação de 08 dias
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS um passeio ao Litoral Norte passando pelas praias da 
Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce (onde José Lins do Rego escreveu o romance) Pratagy, Paripueira com tempo disponível para o 
banho do mar.

6º Dia - Maceió
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS um passeio a PENEDO (Ouro Preto do Nordeste) com 
visita ao Convento de N. S. dos Anjos, Casa da Aposentadoria e Antiga Cadeia Pública, Igreja Matriz, Paço Imperial, Igreja N. S. das Correntes.

7º Dia - Maceió
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes.SUGERIMOS um passeio de saveiro à praia do Gunga, onde sairemos 
pela manhã com destino a Barra de São Miguel onde embarcaremos no saveiro com destino á ilha de três corações ,uma viagem de 
aproximadamente 30 minutos até chegar a famosa praia do Gunga eleita entre as 10 mais belas do Brasil.   

8º Dia - Maceió
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino à sua cidade de origem. Chegada, desembarque 
e fim dos nossos serviços.
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