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PACOTE – RECIFE 
 

Período da viagem: de 01 de JULHO a 31 de DEZEMBRO 

 
O sotaque da cidade de Recife é forte, sendo que às vezes não se consegue entender 
muito bem o que é dito pelo pessoal que mora lá, principalmente se a pessoa tem o 

sotaque bem forte e fala muito rápido. Nada que impeça de você pedir para a pessoa 
repetir e ainda assim fazer uma grande amizade com o pessoal de lá que é muito 

carinhoso e receptivo. 
 

É destaque na capital pernambucana a infraestrutura da cidade com grandes hotéis, 
shoppings centers renomados, rodovias com várias pistas e hospitais bem localizados. 

É bom tanto para quem mora, quanto para quem visita. 
 

A cidade é enorme e a parte mais bonita e bem cuidada é a parte do litoral. Olinda a sua 
vizinha, cidade histórica fundada por holandeses, e seu Fervo, festa tradicional 

recentemente declarada Patrimônio Histórico da Humanidade, são destaques de esta 
cidade maravilhosa! Vamos? 

 
O PACOTE INCLUI: 

 Traslado regular aeroporto / hotel em Recife / aeroporto; 
 04 noites de hospedagem em Recife com café da manhã; 

 City tour em Recife com Olinda. 
 

VALORES: 
 

HOTEL INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO 

PARK HOTEL ✮✮✮ 
www.park.com.br 

R$ 1020,00 R$ 626,00 R$ 544,00 

VILA RICA HOTEL ✮✮✮ 
www.vilaricahotel.com.br 

R$ 1.069,00 R$ 653,00 R$ 566,00 

DAN INN MAR RECIFE ✮✮✮✮ 
www.nacionalinn.com.br/hotel-recife/dan-inn 

R$ 982,00 R$ 611,00 R$ 504,00 

MARANTE PLAZA ✮✮✮ 
www.marante.com.br 

R$ 1.086,00 R$ 667,00 R$ 600,00 

MAR HOTEL CONVENTIONS ✮✮✮✮ 
https://www.ponteshoteis.com.br/hotel/14/mar-

hotel-conventions/ 
R$ 1.187,00 R$ 722,00 R$ 664,00 
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OTHON SUÍTES METRÓPOLIS  ✮✮✮✮ 
www.othon.com.br/hotel-em-recife/othon-suites-

recife-metropolis/ 
R$ 1.422,00 R$ 778,00 R$ 692,00 

NOBILE SUÍTES EXECUTIVE ✮✮✮✮ 
www.nobilehoteis.com.br/hoteis/nobile-suites-

executive-recife 
R$ 1.414,00 R$ 880,00 --- 

ATLANTE PLAZA ✮✮✮✮✮ 
www.atlanteplaza.com.br 

R$ 1.456,00 R$ 860,00 R$ 787,00 

 
PASSEIOS OPCIONAIS: 

 
RECIFE CULTURAL & CASTELO DE BRENNAND Duração: 08h R$ 74,00

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, deve ser paga no local. 
 
DIA INTEIRO EM PORTO DE GALINHAS Duração: 08h R$ 91,00

A belíssima Praia de Porto de 
Galinhas é o pólo turístico do 
litoral sul do estado, sempre 
brilhando na mídia nacional e 
internacional como uma das três 
mais belas praias do Brasil. Não 
é à toa, pois este pedacinho de 
Pernambuco alia à sua atraente 
paisagem de coqueirais e mar 
azul um clima de eterna festa. E 
tudo se pode fazer por aqui: 
mergulhar em piscinas naturais, 
com a companhia de peixinhos 
coloridos, curtir o sol em uma 

espreguiçadeira saboreando as iguarias do mar, fazer amizade com gente de todo o mundo 
ou circular pela charmosa vila repleta de bares, restaurantes e lojinhas onde não faltam 
souvenires e peças artesanais. Aproveite para conhecer de buggy (opcional) as praias de 
Maracaípe, Pontal de Maracaípe, Cupe e Muro Alto. 
Valor não incluso: R$ 75,00 referente tour de buggy. 
Passeios opcionais pelo percurso: Tour de buggy pelas praias. 
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IGARASSU E ILHA DE ITAMARACÁ Duração: 08h R$ 47,00

Situada a 50km de Recife, 
Igarassu é berço da história de 
PE, tendo recepcionado a 
comitiva portuguesa que 
conduzia o donatário da 
Capitania, Duarte Coelho Pereira, 
em 1535. Ruas de pedras 
irregulares, belas construções 
religiosas e um singelo casario 
lembram o passado da cidade, 
marcado pela participação em 
lutas libertárias e períodos de 
progresso econômico 
decorrentes do cultivo da cana-

de-açúcar. O roteiro contempla visita à Igreja dos Santos Cosme e Damião, o mais antigo 
templo católico em terras brasileiras, datado de 1535. A caminho da Ilha de Itamaracá, 
passaremos pela pequena cidade de Itapissuma, conhecida como a “Terra dos Crustáceos”, 
situada às margens do Canal de Santa Cruz. Atravessando a Ponte Getúlio Vargas, 
chegamos à Ilha, com suas praias de águas tranquilas e monumentos históricos. 
 
MARAGOGI COM PASSEIO DE “ORLA” Duração: 08h R$ 154,00

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, aproveite a culinária deliciosa, que tem como carro chefe 
as peixadas e camarãozadas (opcional) que também caracterizam este verdadeiro pedaço 
de paraíso que oferecemos a você. 
Valor não incluso: Refeições. 
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.
 
IMPORTANTE: 
**Normalmente, o check in nos hotéis começa às 14hrs e o check out termina às 12hrs. 
** Não valido para feriados e datas especiais; 
**Valores em reais. Valores por pessoa. Refeições não inclusas.** 
 

Formas de pagamento: 
- A vista 

30% entrada + 06x nos cartões Visa, MasterCard ou Diners. 


