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

PORTO DE GALINHAS - 5 e 8 dias

1º Dia - Recife / Porto de Galinhas
Apresentação no aeroporto para embarque com destino à Recife. Chegada, recepção e traslado ao hotel em Porto de Galinhas. No percurso do 
aeroporto para Porto de Galinhas o guia irá informa-lo sobre os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. standart com banheiro 
privativo e regime de café da manhã.

2º Dia - Porto de Galinhas
Após o café da manhã, SUGERIMOS um passeio pelas belas cidades de Olinda e Recife, onde iniciaremos com um tour panorâmico por Recife, 
incluindo as 3 ilhas (Recife, santo Antônio e Boa vista), ponte Mauricio de Nassau, Praça da Republica e muito mais. Chegando a Olinda, visitaremos 
o Alto da Sé, as Igrejas da Sé e da Misericórdia, de onde se descortina a mais bela vista das cidades de Recife e Olinda. Cidade esta que é 
considerada patrimônio natural e cultural da Humanidade. Retorno ao Hotel em Porto de Galinhas. (Este passeio é feito às terças e Sextas).
 
3º Dia - Porto de Galinhas
Após o café da manhã, SUGERIMOS um passeio à Ponta de Mangue e Maragogi, onde sairemos para visitar uma praia que é uma verdadeira jóia do 
litoral norte Alagoano. Que tal um passeio de barco, um banho de mar nas galés, um passeio de bugre e uma das pedaladas numa bicicleta ? Tudo 
isto num ambiente de praias semi-desertas, com areias brancas, águas cristalinas e muita sombra de coqueiro. (Este passeio é feito às Segundas e 
Quartas).

4º Dia - Porto de Galinhas
Após Café da manhã, SUGERIMOS uma passeio a Igarassu  que é uma das mais antigas cidades históricas do Brasil, oferecendo um belo conjunto 
arquitetônico, onde se destacam seculares capelas. Em seguida iremos conhecer Itamaracá. Uma bela ilha costeira com 84 KM de natureza, história 
e beleza, após iremos ao ponto de observação de pássaros migratórios conhecida como Coroa do Avião. Antes do retorno iremos visitar o Centro 
Peixe Boi que é a base de pesquisa e preservação desta valiosa espécie . (Este passeio é feito às Quintas-Feira)- Não inclui ingressos de entrada no 
Convento, centro peixe Boi e Forte Orange.

5º Dia - Porto de Galinhas
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
Após café da manhã, SUGERIMOS uma visita ao Veneza Water Park, lindo parque aquático instalado na praia de Maria Farinha, uma dos pólos 
Náuticos do nordeste. Neste parque voc~e poderá aproveitar as modernas atrações deste parque aquático com piscina de ondas, rio lento, termas, 
aquabismo e muito mais. Ao final do dia retorno para Porto de Galinhas (Este passeio é feito às Sextas-feiras).

6º Dia - Porto de Galinhas
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS um passeio de jangada na vila de Porto de Galinhas, 
passeio lindo onde poderá beber uma água de coco geladinha curtindo os arecifes.
 
7º Dia - Porto de Galinhas
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para as compras, onde nas lojas e barracas da vila pode-se comprar uma linda lembrança para este 
paraíso ficar guardado em sua memória para sempre.
 
8º Dia - Porto de Galinhas
Café da manhã no hotel. 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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