
                            

         

 

A costa de 400km de Natal e arredores, emoldurada por dunas, recifes, falésias e 
piscinas naturais, fazem da capital do Rio Grande do Norte um dos destinos mais 

procurados do país. Junte os passeios de buggy, rústicas vilas de pescadores, natureza 
preservada, noite agitada e sol quase todos os dias do ano à beleza natural. Um resumo? 

Férias perfeitas! 
Natal foi fundada pelos portugueses no século XVI, com a construção do Forte dos Reis 

Magos. Com formato semelhante ao de uma estrela de cinco pontas, a fortaleza é um dos 
principais cartões-postais da cidade. Além de guardar canhões e muitas histórias, revela 

uma bela vista das praias urbanas de Natal, onde a mais procurada é a Ponta Negra. 
Concorrida durante o dia, a mais badalada praia natalense tem como marca registrada o 

Morro do Careca, uma duna de 120m cercada por vegetação. O cenário reúne um mar 
repleto de banhistas, surfistas, praticantes de windsurf, kitesurf e stand-up paddle, além 

de frequentadores que lotam os quiosques do calçadão. 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea LATAM de Chapecó / Natal / Chapecó; 
 Traslado regular aeroporto / hotel em Natal / aeroporto; 

 07 noites de hospedagem em Natal com café da manhã; 
 City tour em Natal com Praia de Camurupim; 

 Seguro viagem com cobertura de R$ 15 mil para todo o período de viagem para 
menores de 75 anos; 

 
ITINERARIO AÉREO: 

BLOQUEIO – PACOTE PARA NATAL SAIDA DESDE CHAPECÓ 
 

Período da viagem: de 24 de FEVEREIRO a 03 de MARÇO 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

3617 24 Fev 05:25 24 Fev 06:50 CHAPECO (XAP) CONGONHAS (CGH) 

 

3894 24 Fev 11:40 24 Fev 14:55 GUARULHOS (GRU) NATAL (NAT) 

 

3795 03 Mar 01:45 03 Mar 05:10 NATAL (NAT) GUARULHOS (GRU) 

 

3616 03 Mar 10:40 03 Mar 12:15 CONGONHAS (CGH) CHAPECO (XAP) 



                            

         

VALORES POR PESSOA: 
 

HOTEL INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO 

 
APART HOTEL SERANTES  ✮✮✮ 

www.seranteshotel.com.br  

R$ 1848.00 ou  
12x de R$ 154.00 

R$ 1416.00 ou  
12x de R$ 118.00 

R$ 1320.00 ou  
12x de R$ 110.00 

 
HOTEL PARAISO NATAL  ✮✮✮ 

www.hotelparaisonatal.com.br 
 

R$ 2076.00 ou  
12x de R$ 173.00 

R$ 1512.00 ou  
12x de R$ 126.00 

R$ 1440.00 ou  
12x de R$ 120.00 

 
ARAM PONTA NEGRA HOTEL ✮✮✮ 
https://pontanegra.aramhoteis.com.br 

 

R$ 2148.00 ou  
12x de R$ 179.00 

R$ 1524.00 ou  
12x de R$ 127.00 

R$ 1440.00 ou  
12x de R$ 120.00 

 
SAFARI HOTEL ✮✮✮✮ 
www.safarihotel.com.br 

 

R$ 2544.00 ou  
12x de R$ 212.00 

R$ 1716.00 ou  
12x de R$ 143.00 

R$ 1620.00 ou  
12x de R$ 135.00 

 
VISUAL PRAIA HOTEL ✮✮✮✮  

https://visualpraiahotel.com.br/pt_BR 
 

R$ 2712.00 ou  
12x de R$ 226.00 

R$ 1872.00 ou  
12x de R$ 156.00 

R$ 1680.00 ou  
12x de R$ 140.00 

 
VISUAL PRAIA HOTEL ✮✮✮✮ - Diária c/ MAP 

https://visualpraiahotel.com.br/pt_BR 
 

R$ 3024.00 ou  
12x de R$ 252.00 

R$ 2172.00 ou  
12x de R$ 181.00 

R$ 1968.00 ou  
12x de R$ 164.00 

 

 
ESMERALDA PRAIA HOTEL ✮✮✮✮ 

www.esmeraldapraiahotel.com.br 
 

Diária c/ 
PENSÃO 

COMPLETA

R$ 4272.00 ou  
12x de R$ 356.00 

R$ 2580.00 ou  
12x de R$ 215.00 

R$ 2364.00 ou  
12x de R$ 197.00 

 
SERHS NATAL GRAND HOTEL ✮✮✮✮✮ 

www.serhsnatalgrandhotel.com/pt/inicio 
 

R$ 4164.00 ou  
12x de R$ 347.00 

R$ 2556.00 ou  
12x de R$ 213.00 

R$ 2244.00 ou  
12x de R$ 187.00 

 
WISH NATAL HOTEL ✮✮✮✮  

www.wishhotels.com.br/wish-natal-by-gjp 
 

R$ 4380.00 ou  
12x de R$ 365.00 

R$ 2628.00 ou  
12x de R$ 219.00 

R$ 2400.00 ou  
12x de R$ 200.00 

 
OCEAN PALACE BEACH RESORT ✮✮✮✮✮  

Diária c/ ALL INCLUSIVE 
www.oceanpalace.com.br 

 

R$ 9336.00 ou  
12x de R$ 778.00 

R$ 5100.00 ou  
12x de R$ 425.00 

R$ 4680.00 ou  
12x de R$ 390.00 

 
Acrescentar R$ 55,62 de taxas de embarque a ser pagas junto à entrada; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSEIOS OPCIONAIS: 



                            

         

 
PRAIA DE PIPA Duração: 08h R$ 83,00

Visita ao complexo de praias 
semi selvagem, distante cerca de 
100km de Natal, tendo a Praia de 
Pipa como sua principal estrela, 
onde falésias, dunas, coqueiros, 
reserva ecológica, o mar e suas 
belezas colocam o homem em 
contato com a natureza, com 
parada na Praia Enseada dos 
Golfinhos, com acesso por uma 
escada de cerca de 150 degraus, 
que, com sorte, terá uma visão 
privilegiada dos golfinhos que 
sempre marcam presença. 

Seguimos para o Chapadão, onde localiza-se o Ponto de Apoio, o Restaurante AMÔ. Depois 
do almoço, visitaremos a Vila de Pipa, com seus encantos e magia bem peculiar do vilarejo.
Valor não incluso: Passeio de Trem, Passeio de Barco, Petiscos, Bebidas e Almoço. 
 
 
PRAIA DE JENIPABU Duração: 08h R$ 88,00

Passeio ao Litoral Norte, com 
uma parada no Aquário de Natal, 
na Praia da Redinha, 
conhecendo várias espécies de 
animais, quase um mini 
zoológico, tendo em seguida a 
oportunidade de realizar um 
passeio de buggy nas famosas 
Dunas de Jenipabu, com 
possibilidade de passear em 
dromedários sobre as dunas, 
fazendo-nos transportar como se 
estivéssemos no deserto do 
Saara, contemplando a bela 

paisagem do litoral, destacando-se a Praia de Jenipabu. Venham conferir esse belo passeio 
com atrativos gastronômicos de extrema simplicidade e sabor inesquecível.  
Valor não incluso: Entrada no aquário, passeio de buggy, passeio de dromedário, almoço e 
bebidas. 

 
PASSEIO INCLUSO: 

PRAIA DE BARRA DE PUNAÚ Duração: 08h R$ 94,00
Praia de beleza ímpar, ideal para 
quem deseja relaxar, caminhar e 
curtir uma praia totalmente 
isolada, longe de tudo e todos. 
Neste passeio, o turista tem a 
oportunidade de tomar banho de 
mar ou no Rio Punaú (chamado 
de “Coca Cola”, por ter uma cor 
escura), escalar pequenas 
dunas, jogar vôlei, futebol, andar 
de quadriciclo, buggy, 
aerobunda, skibunda, e até 
helicóptero, ou esquecer do 
mundo apreciando a beleza da 

natureza. 
Valor não incluso: Quadriciclo, aerobunda, skibunda, helicóptero, petiscos, bebidas e 
almoço 



                            

         

 
CITY TOUR COM PRAIA DE CAMURUPIM Duração: 06h

Passando pelos principais pontos 
turísticos de Natal, mostrando a 
Via Costeira, Praias Urbanas de 
Areia Preta, Praia dos Artistas, do 
Meio e do Forte, Fortaleza dos 
Reis Magos, Bairros de Santos 
Reis, Rocas e Ribeira, Centro da 
Cidade, conhecendo o Artesanato 
(durante o percurso), dentre 
outros atrativos turísticos. Em 
seguida, passa-se pela Av. 
Hermes da Fonseca, Sen. 
Salgado Filho, Arena das Dunnas 
,BR-101, Av. Engenheiro Roberto 

Freire, passando pela Praia de Ponta Negra. Rota do Sol, passando em frente ao Campo de 
Lançamentos de Foguetes de Barreira do Inferno, distrito de Pium, Praia de Cotovelo, Pirangi 
do Norte, onde é feita uma visita ao Maior Cajueiro do Mundo, Praia de Pirangi do Sul, 
Búzios, Tabatinga até a Praia de Camurupim (aprazível praia do litoral, onde o banho de mar 
e a descontração do passeio proporcionam um agradável dia de lazer aos visitantes). O 
retorno se dará no final da tarde aos hotéis. Este roteiro poderá sofrer alterações em função 
de adaptações climáticas para melhor aproveitamento do passeio, porém o percurso será o 
mesmo. 
Valor não incluso: Refeições de qualquer natureza, sobremesas, sucos, refrigerantes ou 
bebidas, ingresso da Fortaleza dos Reis Magos, Arena das Dunnas e do Maior Cajueiro do 
mundo. 
  
IMPORTANTE: 
 
**Normalmente, o check in nos hotéis começa às 14hrs e o check out termina às 12hrs. 
**Valores em reais.  
*** Valores por pessoa.  
 
 
Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x no ato (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 RG com menos de 10 anos de emissão em excelente estado de conservação. 
 Sugere-se vacina de febre amarela; 

 
 

. 
 


