BLOQUEIO – PORTO DE GALINHAS SAIDA DE PORTO ALEGRE
Período da viagem: de 25 de JANEIRO a 01 de FEVEREIRO de 2022

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 / Porto de Galinhas / 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 de
25 de JANEIRO a 01 de FEVEREIRO;
 Seguro Viagem com cobertura de R$ 18 mil para menores de 64 anos;
ITINERARIO AÉREO:

Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

3231

25 Jan 16:40

25 Jan 19:05

PORTO ALEGRE (POA)

BRASILIA (BSB)

3860

25 Jan 19:55

25 Jan 22:30

BRASILIA (BSB)

RECIFE (REC)

3587

01 Fev 16:15

01 Fev 18:50

RECIFE (REC)

BRASILIA (BSB)

3087

01 Fev 19:45

01 Fev 22:20

BRASILIA (BSB)

PORTO ALEGRE (POA)

VALORES POR PESSOA:
HOTEL

P/PESSOA EM
DUPLO

P/PESSOA EM
TRIPLO

MENOR DE 11
ANOS

POUSADA COCO BEACH COM CAFE ✮✮
www.facebook.com/pousadacocobeach

R$ 2256.00 ou
12x de R$ 188.00

R$ 2160.00 ou
12x de R$ 180.00

R$ 2160.00 ou
12x de R$ 180.00

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

R$ 2364.00 ou
12x de R$ 197.00

R$ 1764.00 ou
12x de R$ 147.00

R$ 1764.00 ou
12x de R$ 147.00

POUSADA TABAJUBA COM CAFE ✮✮✮
www.pousadatabajuba.com.br

R$ 2796.00 ou
12x de R$ 233.00

R$ 2664.00 ou
12x de R$ 222.00

CONSULTAR

TABAOBI SAMART HOTEL COM CAFE ✮✮✮
https://tabaobi.com.br

R$ 2856.00 ou
12x de R$ 238.00

R$ 2796.00 ou
12x de R$ 233.00

R$ 1176.00 ou
12x de R$ 98.00

MARULHOS SUITES RESORT COM CAFE
✮✮✮✮
www.marulhosresort.com.br

R$ 3564.00 ou
12x de R$ 297.00

R$ 3120.00 ou
12x de R$ 260.00

R$ 1176.00 ou
12x de R$ 98.00

ARMAÇÃO RESORT COM MEIA PENSAO ✮✮✮✮
https://armacaoresort.com/pt

R$ 4176.00 ou
12x de R$ 348.00

R$ 3660.00 ou
12x de R$ 305.00

R$ 1176.00 ou
12x de R$ 98.00

KEMBALY HOTEL COM CAFÉ ✮✮✮✮
https://kembalihotel.com/pt

R$ 4260.00 ou
12x de R$ 355.00

R$ 3840.00 ou
12x de R$ 320.00

NÃO ACEITA
MENORES

VILLAGE PORTO DE GALINHAS COM
MEIA PENSAO ✮✮✮✮
www.villageportodegalinhas.com.br/pt

R$ 4320.00 ou
12x de R$ 360.00

R$ 3900.00 ou
12x de R$ 325.00

R$ 1176.00 ou
12x de R$ 98.00

OCAPORA HOTEL COM ALL INCLUSIVE ✮✮✮✮
www.ocapora.com.br

R$ 6192.00 ou
12x de R$ 516.00

R$ 5856.00 ou
12x de R$ 488.00

R$ 1176.00 ou
12x de R$ 98.00

ENOTEL CONVENTION COM ALL INCLUSIVE
✮✮✮✮✮
www.ocapora.com.br

R$ 7320.00 ou
12x de R$ 610.00

R$ 6504.00 ou
12x de R$ 542.00

R$ 1176.00 ou
12x de R$ 98.00

Acrescentar R$ 71,08 de taxas de embarque a ser pagas junto à entrada

PASSEIOS OPCIONAIS:
RECIFE CULTURAL & OLINDA

Duração: 08h

R$ 90,00

O dia começa com uma vista panorâmica da Praia de Boa Viagem, seguida de um passeio de
catamarã* pelo Rio Capibaribe, uma excelente oportunidade para descobrir o motivo de Recife ser
considerada a Veneza Brasileira! *Passeio de catamarã opcional. Os passageiros que não adquirirem
o passeio, seguirão para o Marco Zero no veículo.
Do Marco Zero, seguiremos a pé pela Rua do Bom Jesus (antiga Rua dos Judeus) e eleita a terceira
rua mais bonita do mundo pela Revista americana Architectural Digest, faremos uma visita (opcional)
a Sinagoga Kahal Zur Israel e a Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda, além do Museu a Céu
Aberto. Em continuação, vamos para a Casa da Cultura, antiga casa de detenção transformada em
um centro de artesanato. Seguimos com o passeio panorâmico das três ilhas (Recife, Santo Antônio e
Boa Vista), a Ponte Maurício de Nassau e a Praça da República, onde se encontram o Palácio do
Governo, o Teatro de Santa Isabel e o Palácio da Justiça, até Olinda.
Ah Olinda....num passeio a pé ou de jardineira (opcional), visitaremos o Alto da Sé, com vistas
panorâmicas das Igrejas* da Sé e da Misericórdia, de onde se descortina a mais bela vista das
cidades do Recife e de Olinda, que é considerada Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade pela
UNESCO.
MARAGOGI COM PASSEIO DE “ORLA”

Duração: 08h
R$ 120,00
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.

Passeio opcional pelo percurso: Passeio as "GALÉS". Este passeio depende da tábua de maré
para realizá-lo, além de prévio agendamento, pois as Galés encontram-se na Costas dos Corais, APA
– Área de Preservação Ambiental, exigindo número limite de visitantes por dia, faz-se necessário
prévia consulta e reserva.

TOUR DE BUGGY – PONTO A PONTO

Duração: 04h
R$ 90,00
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 conforme disponibilidade de hotel***
*** Valor menor corresponde a 01 (um) passageiro de 02 até 11 anos***
**** Infante até 02 anos é free****
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

