
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ARACAJU, CROA DO GORÉ E CÂNIOS DE XINGÓ (SE) 
23 a 27 de abril/2019 

Aracaju, capital de Sergipe dispõe de ruas limpas e arborizadas e tem como principal cartão-postal a orla de 
Atalaia, repleta de atrativos. Durante os festejos juninos é montada uma cidade cenográfica na Praça dos 
Eventos, as animadas quadrilhas têm a atenção dividida com o som das sanfonas, zabumbas e triângulos; e 
com os cheiros de milho cozido e amendoim torrado que se espalham pelo ar. 

 
O pacote inclui: 

 Ônibus turismo (ar, TV, vídeo, som, frigobar, WC); 

 Serviço de bordo (ida); 

 04 noites de hospedagem no Sesc Atalaia em Aracaju; 

 04 cafés da manhã, 02 almoços e 03 ceias; 

 City em Aracajú; 

 Passeio de catamarã Cânions do Xingó; 

 Passeio de catamarã Croa do Goré; 

 Passeios descritos como inclusos no roteiro; 

 Seguro viagem; 

 Guia local e acompanhante credenciado no MTur.   
 
Valores por pessoa: 

Apto Duplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$ 1.190,00 R$ 1.305,00 R$ 1.365,00 R$ 1.485,00 
 

 
Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa e Hipercard (10x) e MasterCard  (12x). 

Parcela mínima de R$ 30,00. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Programação: 
23ABR (TER) – CRATO / ARACAJU 
Saída do Sesc Crato às 05h com destino Aracaju (aprox.750km). Almoço e jantar não inclusos. Acomodação 
do grupo no Hotel Sesc Atalaia. Noite livre.  
 
24ABR (QUA) – ARACAJU 
Pela manhã visita ao Oceanário de Aracaju. O local reúne cerca de 70 espécies diferentes, todas nativas de 
Sergipe expostas em 18 aquários (cinco de água doce e 13 de água salgada). Almoço não incluso. Visita ao 
Museu da Gente Sergipana. Em horário combinado, retorno ao hotel. À noite, pequena ceia inclusa (servida de 
18h as 19:30). Noite livre. *Entradas/ingressos não inclusos. 
 
25ABR (QUI) – CROA DO GORÉ 
Após o café passeio a Croa do Goré, localizada no rio Vaza-Barris na região sul de Aracaju, pequena ilha de 
areia branca que surge com o movimento da maré. O acesso é pela praia do Mosqueiro, um povoado de 
pescadores, de onde partem lancha, barco ou catamarã em viagens de 10 a 15 minutos que revelam 
manguezais nativos, pequenas ilhas fluviais e vegetação preservada. Almoço não incluso. Em horário 
combinado retorno ao Sesc. À noite, pequena ceia inclusa (servida de 18h as 19:30). Noite livre. 
 
26ABR (SEX) ARACAJU  
Pela manhã passeio a praia de Aruana com parada para banho. Retorno ao hotel e almoço incluso. Em horário 
combinado, o grupo conhecerá os mercados: Tales Ferraz, Albano Franco e Antonio Franco para apreciar a 
arte do artesanato local. Em seguida, visita ao teleférico, um dos pontos mais altos de Aracaju (ingresso não 
incluso). Em horário combinado, retorno ao hotel. À noite, pequena ceia inclusa (servida de 18h as 19:30). 
Noite livre. *Entradas/ingressos não inclusos. 
 
27ABR (SAB) – CÂNIONS DO XINGÓ/CRATO 
Pela manhã passeio aos Cânions do Rio São Francisco (aprox. 200km de Aracajú), considerado um dos 
maiores do mundo num importante percurso de integração entre os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia 
(saída do hotel as 06:30 da manhã). Passeio de catamarã (incluso) e no retorno do passeio, almoço incluso. 
Em horário combinado retorno ao Crato. Chegada prevista para noite. 
 
“Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos 
diversos, imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança.” 

Observações: 
 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40 (quarenta) 
passageiros; 

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 

  Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem. 

  O passageiro do Trabalho Social com Idosos (TSI) deve apresentar atestado médico constando estar 
apto a realizar a viagem; 

 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto). É imprescindível que o responsável 
legal esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, original ou autenticada pelo 
cartório; 

 Criança até 04 anos viajando sentada no colo dos pais e ocupando a mesma cama no apartamento 90% 
de desconto; criança de 05 a 10 anos 20% de desconto. O desconto corresponde 01 criança por apto.  

 

 

 


