
                             
BLOQUEIO – PORTO DE GALINHAS SAIDA DE PORTO ALEGRE 

 
Período da viagem: de 15 a 22 de AGOSTO de 2021 

Piscinas naturais, jangadas coloridas e um mar cristalino. Esse é o cenário de Porto de 
Galinhas, localizada em Pernambuco, no município de Ipojuca, a 66 km da capital Recife. 
Um dos destinos mais badalados do Nordeste, já foi eleita como melhor destino de praia 

do Brasil por 10 anos consecutivos pelos leitores da revista “Viagem e Turismo” e 
sempre aparece nas listas das praias mais lindas do país. Se de dia as praias são o 

destaque, à noite a curtição rola solta ao som do forró. Porto de Galinhas tem sete praias 
paradisíacas. Todas têm mar com águas mornas e transparentes, ideais para banho e 

esportes náuticos. Ficou com vontade? Vamos! 
  

O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea LATAM Porto Alegre / Recife / Porto Alegre com franquia de 
bagagem de uma mala de 23 k; 

  Traslado regular aeroporto / hotel em Porto de Galinhas/ aeroporto; 
 07 noites de hospedagem em Porto de Galinhas com regime alimentar a definir; 

 Seguro Viagem com cobertura de R$ 18 mil para menores de 65 anos; 
 

ITINERARIO AÉREO: 

 
VALORES POR PESSOA: 

 

HOTEL 
VALOR EM 

DUPLO 
VALOR EM 

TRIPLO 
P/MENOR DE 11 

ANOS 
 

POUSADA AGUAMARINHA COM CAFÉ ✮✮✮ 
www.aguamarinhapousada.com.br 

  

R$ 1824.00 ou  
12x de R$ 152.00 

 
R$ 1656.00 ou  

12x de R$ 138.00 
R$ 1248.00 ou  

12x de R$ 102.00 

 
TABAOBI SAMART HOTEL COM CAFE ✮✮✮ 

                      https://tabaobi.com.br 
  

R$ 1788.00 ou  
12x de R$ 149.00 

 
R$ 1788.00 ou  

12x de R$ 149.00 
R$ 1368.00 ou  

12x de R$ 114.00 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

4514 15 Ago 09:35 15 Ago 11:15 PORTO ALEGRE (POA) SÃO PAULO (GRU) 

 

3114 15 Ago 12:15 15 Ago 15:15 SÃO PAULO (GRU) RECIFE (REC) 

 

3112 22 Ago 11:00 22 Ago 14:15 RECIFE (REC) SÃO PAULO (GRU) 

 

4673 22 Ago 16:50 22 Ago 18:35 SÃO PAULO (GRU) PORTO ALEGRE (POA) 



                             
 

POUSADA QUATRO ESTAÇÕES ✮✮✮ 
www.pousadaquatroestacoes.net 

 

R$ 1896.00 ou  
12x de R$ 158.00 

 
R$ 1860.00 ou  

12x de R$ 155.00 
R$ 1380.00 ou  

12x de R$ 115.00 

 
POUSADA RECANTO DO LOBO COM CAFE ✮✮✮ 

www.recantodolobo.com.br 
 

R$ 2256.00 ou  
12x de R$ 188.00 

 
R$ 2112.00 ou  

12x de R$ 176.00 
R$ 1620.00 ou  

12x de R$ 135.00 

 
SOLAR PORTO GALINHAS COM CAFE ✮✮✮✮ 

www.solarportodegalinhas.com.br 
  

R$ 2916.00 ou  
12x de R$ 243.00 

 
R$ 2796.00 ou  

12x de R$ 233.00 
R$ 1560.00 ou  

12x de R$ 130.00 

 
VILLAGE PORTO DE GALINHAS COM  

MEIA PENSAO ✮✮✮✮ 
www.villageportodegalinhas.com.br/pt 

 

R$ 2928.00 ou  
12x de R$ 244.00 

 
 

R$ 2736.00 ou  
12x de R$ 228.00 

R$ 1440.00 ou  
12x de R$ 120.00 

 
ARMAÇÃO RESORT COM MEIA PENSAO ✮✮✮✮ 

https://armacaoresort.com/pt 
  

R$ 3936.00 ou  
12x de R$ 328.00 

 
R$ 3756.00 ou  

12x de R$ 313.00 
R$ 2052.00 ou  

12x de R$ 171.00 

 
OCAPORA HOTEL COM ALL INCLUSIVE ✮✮✮✮ 

www.ocapora.com.br 
  

R$ 4284.00 ou  
12x de R$ 357.00 

 
R$ 4080.00 ou  

12x de R$ 340.00 
R$ 2172.00 ou  

12x de R$ 181.00 

 
Tem que ser acrescentado as taxas de embarque de R$ 71,08 por pessoa. 
 

PASSEIOS OPCIONAIS: 
RECIFE CULTURAL & CASTELO DE BRENNAND Duração: 06h R$ 77,00 

Você conhecerá e se encantará 
com Recife, o maior centro 
cultural, de lazer e serviços do 
Nordeste. Com características 
diferenciadas, Recife encanta por 
seus inúmeros atrativos, seja a 
urbana e elegante praia de Boa 
Viagem, seus rios, pontes e 
harmoniosa convivência entre a 
arquitetura moderna e antiga. 
Você curtirá praças, 
monumentos, museu ao ar livre, 
Paço do Frevo,  Embaixada de 
Pernambuco, Praça do Marco 

Zero, e avistar a Praça de esculturas de Francisco Brennand, além de conhecer a histórica 
Casa da Cultura.Você também se admirará com o Instituto Ricardo Brennand, mais 
conhecido como Castelo de Brennand. Prepare-se para se surpreender pela beleza deste 
lugar, eleito o melhor museu da América do Sul pelo "Travellers Choice". O museu encontra-
se instalado em terras do antigo Engenho São João, seus extensos jardins repletos de 
valiosas esculturas, sua estrutura replica um castelo medieval e contém um acervo 
permanente das obras de renomados pintores, além de tapeçarias francesas, esculturas 
italianas, mobiliário inglês, armaduras medievais e conjunto de armas brancas dos séculos 
XVI ao XIX. 
Valor não incluso: Taxa de visitação (R$ 25,00), deve ser paga no local. 

 
 
 
 
 



                             
MARAGOGI COM PASSEIO DE “ORLA” Duração: 08h R$ 140,00 

Localizada próxima à divisa de 
AL com PE, Maragogi é uma 
praia fascinante, conhecida como 
Caribe brasileiro por conta da 
transparência de seu mar e do 
branco de suas areias. Faremos 
um passeio de catamarã 
conhecido como “orla" que não 
depende de tábua de maré para 
realizá-lo, uma vez que 
margeamos 06 praias, curtindo 
este lugar de paisagem tropical, 
céu e mar integrados em tom de 
azul. Tranquilidade e animação é 

o que não faltará nesta atividade.   
 
TOUR DE BUGGY – PONTO A PONTO Duração: 03h R$ 140,00 

Delicioso passeio de buggy, 
conhecido como Ponto a Ponto, 
já que visita praias ao norte e sul 
de Porto de Galinhas, como a 
Praia do Cupe, de um verde mar 
aberto com muitos coqueiros; 
Muro Alto, perfeita para os que 
gostam de mar com jeito de 
piscina, pois um paredão de 
cerca de 3m circunda toda a 
praia, contendo suas águas; 
Gamboa, tranquila e de paisagem 
primitiva (Norte); e Maracaípe, ao 
sul, palco de campeonatos de 

surf, tendo ainda como opções o passeio de jangada para observação dos cavalos marinhos 
(projeto Hippocampus – opcional) ou fazer o tour em jangada (opcional) – embarcação típica 
do nordeste brasileiro que leva o visitante até as irresistíveis piscinas naturais, para 
refrescantes banhos em suas águas mornas e transparentes, este passeio depende da 
tábua da maré. 
Passeio opcional pelo percurso: Tour de jangada e passeio para observação de cavalos 
marinhos. 
 
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, hotéis sujeitos a disponibilidade no momento da reserva**** 
 
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 ou CNH em excelente estado de conservação. 
 Sugere-se vacina de Febre Amarela 


