
 

 

BLOQUEIO – PACOTE MACEIÓ  
 

Período da viagem: de 20 a 27 de NOVEMBRO de 2022  

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea LATAM Porto Alegre / Maceió / Porto Alegre com franquia de 
bagagem de 23 kilos; 

 Traslado regular de aeroporto / hotel em Maceió / aeroporto; 
 07 noites de hospedagem em Maceió com café da manhã de 20 a 27 de NOVEMBRO; 

 City tour regular em Maceió; 
 Seguro Viagem com cobertura de R$ 18 mil para toro o período da viagem; 

 Cobertura Covid de R$ 5 mil; 
 

ITINERARIO AÉREO: 

 
ITINERARIO DIA A DIA  

 
20/11 – Porto Alegre / Maceió 
Apresentação no aeroporto Salgado Filho (com 2 horas de antecedência) para saída com 
destino a Maceió. Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
 
21/11- Maceió 
Café da manhã. City Tour - O passeio panorâmico percorre os principais pontos turísticos da 
cidade explorando a arquitetura, a cultura, a religião e história da capital, com visitas aos 
museus, teatros e igrejas. O passeio oferece também uma visita para conhecer o rico e belo 
trabalho artesanais dos artistas locais no Pavilhão do Artesanato, situado na Praia de Pajuçara, 
em Maceió. Além do passeio panorâmico por Maceió faremos um passeio a uma das mais 
badaladas praias do Litoral Sul Alagoano a Praia do Francês. Localizada no charmoso e 
histórico município de Marechal de Deodoro, a Praia do Francês é uma das mais belas e 
badaladas do litoral sul do Estado alagoano, as águas variam de cor, desde o azul turquesa até 
ao verde escuro. A praia oferece dois tipos de mares, um dos lados é protegido por uma 
barreira de corais, formando uma linda e extensa piscina natural que cativa seus visitantes a 
um atrativo banho de mar, já o outro lado é a parte frequentada por surfistas de todo Brasil, 
pois oferece ondas grandes e tubulares todos os seus dias.  

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

3297 20 Nov 10:35 20 Set 12:15 PORTO ALEGRE (POA) GRU- SÃO PAULO 

 

3294 20 Nov 13:20 20 Set 16:05 GRU- SÃO PAULO MACEIO (MCZ) 

 

3295 27 Nov 16:55 27 Nov 20:00 MACEIO (MCZ) GRU- SÃO PAULO 

 

3473 27 Nov 22:10 27 Nov 23:55 GRU- SÃO PAULO PORTO ALEGRE (POA) 



 

 

E para desfrutar das delícias do local, o Restaurante Tropical possui uma excelente 
infraestrutura com visão privilegiada de frente ao mar e oferece um cardápio variado com 
deliciosos pratos típicos regionais. Opcional: Passeio de barco e almoço. Retorno ao hotel no 
final da tarde. 
 
22 a 26/11 - Maceió 
Café da manhã. Dias livres para aproveitar o destino como quiser e fazer o seu próprio roteiro. 
Sugerimos contratação de passeios (opcionais), o que tornará sua viagem ainda mais 
divertida. A noite desfrute dos restaurantes locais e experimente as deliciosas iguarias locais 
como a carne de sol e o baião de dois. Consulte as opções. 
 
27/11 - Maceió / Porto Alegre 
Café da manhã. Em horário determinado, traslado até o aeroporto de Maceió para embarque 
no voo de retorno para Porto Alegre. 

 
VALORES A PARTIR POR PESSOA: 

HOTEL 
 

DUPLO 
TRIPLO 

MENOR DE 02 
A 10 ANOS 

 
HOTEL SETE COQUEIROS ✮✮✮ 
www.hotelsetecoqueiros.com.br 

 

R$ 3168.00 ou  
12x de R$ 264.00 

R$ 2904.00 ou 
 12x de R$ 242.00 

 
R$ 2724.00 ou  
12x R$ 227.00 

 
HOTEL COQUEIROS EXPRESS ✮✮✮ 

www.coqueirosexpress.com.br 
  

R$ 3192.00 ou  
12x de R$ 266.00 

R$ 3024.00 ou 
 12x de R$ 252.00 

 
R$ 2724.00 ou  
12x R$ 227.00 

 
HOTEL PORTO KAETE ✮✮✮✮ 

https://portokaete.com.br 
 

R$ 3372.00 ou  
12x de R$ 281.00 

R$ 3192.00 ou 
 12x de R$ 266.00 

 
R$ 2724.00 ou  
12x R$ 227.00 

 
HOTEL COSTAMAR ✮✮✮✮ 

https://costamar.com.br 
 

R$ 3480.00 ou  
12x de R$ 290.00 

R$ 3240.00 ou  
12x de R$ 270.00 

 
R$ 2760.00 ou  
12x R$ 230.00 

 
HOTEL PAJUÇARA PRAIA ✮✮✮✮ 

www.pajucara.com.br 
 

R$ 3720.00 ou  
12x de R$ 310.00 

R$ 3228.00 ou 
 12x de R$ 269.00 

 
R$ 2844.00 ou  
12x R$ 237.00 

 
HOTEL AQUA SUITES ✮✮✮✮ 

www.mmehoteis.com.br 
 

R$ 3624.00 ou  
12x de R$ 302.00 

R$ 3480.00 ou  
12x de R$ 290.00 

 
R$ 2256.00 ou  
12x R$ 188.00 

 
HOTEL MACEIO MAR ✮✮✮✮ 

https://mmehoteis.com.br/maceio-mar-hotel 
 

R$ 3780.00 ou  
12x de R$ 315.00 

R$ 3624.00 ou  
12x de R$ 302.00 

 
R$ 2256.00 ou  
12x R$ 188.00 

 
MERIDIANO HOTEL ✮✮✮✮ 

www.meridianohotel.com.br 
 

R$ 3924.00 ou  
12x de R$ 327.00 

R$ 3660.00 ou  
12x de R$ 305.00 

 
R$ 2256.00 ou  
12x R$ 188.00 

 
HOTEL IPIOCA BEACH RESIDENCE ✮✮✮✮ 

https://www.mmeparavoce.com.br 
 

R$ 4836.00 ou  
12x de R$ 403.00 

R$ 4488.00 ou  
12x de R$ 374.00 

 
R$ 2256.00 ou  
12x R$ 188.00 



 

 

Acrescentar R$ 82 de taxas de embarque. 
 

PASSEIOS OPCIONAIS: 
 

PRAIA DO GUNGA Duração: 08h R$ 80,00 
Localizada ao Sul de Maceió, o passeio 
tem saída com destino a Barra de São 
Miguel, local onde terá uma travessia de 
barco. No trajeto a paisagem é paradisíaca 
onde é possível ver a beleza natural 
exuberante da Lagoa do Roteiro, 
desembarcando posteriormente em uma 
das mais belas praias do litoral brasileiro, a 
Praia do Gunga, conhecida pela 
abundância de seus coqueirais e águas 
cristalinas. E para desfrutar das delícias do 
local, o Restaurante Gunga Beach de frente 
ao mar possui infraestrutura com serviços 
de qualidade que oferece aos visitantes 

pratos típicos regionais muito saborosos. 
Valor não incluso: R$ 50,00 referente à travessia de barco + almoço buffet. 
Passeios opcionais no percurso: Passeio de buggy pelas falésias e passeio de lancha. 
PRAIA DOS MILAGRES  Duração: 10h R$ 102,00 

Com praias quase desertas de águas 
mornas de tons azulados e coqueirais que 
deixam a paisagem ainda mais bonita e 
tropical. Com 23 quilômetros de extensão, 
a Milagres é formada pelos municípios de 
Passo de Camaragibe, São Miguel dos 
Milagres e Porto de Pedras. É um passeio 
com natureza deslumbrante. A região é 
bastante extensa e quando apresenta maré 
baixa permite que os visitantes desfrutem 
as deliciosas piscinas naturais. O local se 
tornou um destino bastante procurado 
pelos alagoanos, turistas e principalmente 
pelos famosos. Milagres também faz parte 

da Costa de Alagoas, maior área de proteção ambiental do mundo, fica atrás apenas da Austrália. É 
um lugar lindo, perfeito para viver a beleza de se estar no que chamamos de paraíso. está situado 
dentro da APA - Costa dos Corais, albergando o parque Marinho Municipal, detentor da segunda 
maior reserva de corais do mundo. 
Valor não incluso: Almoço. 
Passeios opcionais no percurso: Passeio às piscinas naturais  
MARAGOGI Duração: 10h R$ 102,00 

 
PRATAGY BECH RESORT ✮✮✮✮✮ COM AI 

www.pratagy.com.br 
 

R$ 7332.00 ou  
12x de R$ 611.00 

R$ 6540.00 ou  
12x de R$ 545.00 

 
R$ 2256.00 ou  
12x R$ 188.00 



 

 

Núcleo turístico, Maragogi é abençoada 
com a beleza de suas praias. Localizado 
no extremo norte da Costa Dourada, 
destaca-se por suas fantásticas Galés 
(nome das antigas embarcações ali 
naufragadas) cerca de 6km mar adentro, 
com incrível ecossistema formando 
aquários naturais em meio aos arrecifes 
de corais, local apropriado para os 
amantes da prática de snorkel e scuba 
dive, pois suas águas cristalinas facilitam 
a visibilidade. 

Valor não incluso: Almoço. 
Passeios opcionais no percurso: Piscinas naturais e mergulho. 
 
FOZ DO RIO SÃO FRANCISCO Duração: 10h R$ 96,00 

 Iremos a Piaçabuçu, às margens do Rio 
São Francisco, onde embarcaremos no 
passeio ao Delta do “Velho Chico”, até a 
Foz do Rio, que é rodeado por uma 
paisagem singular de flora nativa, 
mangues, ilhas, dunas e fauna em 
extinção. Por ser uma área de preservação 
ambiental, não há infraestrutura adequada 
na Foz, apenas no barco e o almoço é 
oferecido no retorno do passeio no 
Restaurante Maraná, que fica à beira do rio 
de onde sai o barco. 

Valor não incluso: R$ 65,00 referente ao passeio de barco + almoço buffet. 
 
IMPORTANTE: 
 
**Normalmente, o check in nos hotéis começa às 14hrs e o check out termina às 12hrs. 
**Valores em reais e por pessoa** 
*** Valores sujeitos a alteração conforme disponibilidade de hotel*** 
*** Valor menor corresponde a 01 (um) passageiro de 02 até 11 anos*** 
**** Infante até 02 anos é free**** 
 
 

Formas de pagamento: 

- A vista 4% de desconto 

- 1x na entrada (mais taxas) + 11x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

- 1x na entrada (mais taxas) + 9x sem juros nos boletos bancários (sujeito a aprovação) 

Documentos: 

 RG ou CNH em excelente estado de conservação.  
 Se sugere estar vacinado contra febre amarela. 


