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

NATAL - 5 e 8 dias

1º Dia - Natal
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a 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.

2º 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.

3º 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.

4º Dia - Natal 
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS um passeio pelo litoral sul, onde sairemos do hotel 
passando pela praia de Ponta Negra, Cotovelo, Pirangi do Sul (Passeio de barco opcional- no barco Marina Badauê) , Pirangi do Norte (maior 
cajueiro do mundo), Pirambuzios, Búzios , Tabatinga, Camurupim. Faremos uma parada para almoço no Porto Parus. Seguindo iremos conhecer a 
Barreira do Inferno e lagoa de Arituba, no retorno  parada para compras na feira de artesanato de Cotovelo. 

5º Dia - Natal
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 a Praia de Pipa, Tibau do Sul, do Amor, do 
Moleque, Madeiro e Cacombinha. Conheça essas praias selvagens e se envolva com a natureza virgem com paisagens deslumbrantes e 
inesqueciveis.

6º Dia - Natal
Café da manhã no hotel. SUGERIMOS um passeio à MARACAJAÚ localizado à 70 Km de Natal, onde encontraremos um grande parque marinho 
excelente para mergulho, só perdendo para Fernando de Noronha, depois iremos para PUNAÚ onde com seus mais de 3000 pés de coqueiros, 
acontece o encontro entre o rio e o mar com suas dunas brancas e um show da natureza.     

7º Dia - Natal
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS um passeio ecológico onde acontece o encontro do rio 
com o mar, e o destaque é o passeio de barco pelo rio Cunhaú (opcional) com suas antigas salinas e fazenda de camarões e grande reservas de 
Mangues e o almoço que em uma barraca onde o camarão é o prato principal.

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