
 

Recife, Porto de Galinhas (PE) e Maragogi (AL)
24 a 28 de julho/2019

Região de praias de águas esverdeadas, mornas, com piscinas naturais e belíssimos coqueiros, Pernambuco 
é sem dúvidas um estado com um riquíssimo litoral. Tendo como capital a cidade de Recife conhecida por 
possuir o maior bloco carnavalesco 
Porto de Galinhas fica a 50 quilômetros de Recife, famosa por sua diversidade de belezas naturais como o 
manguezal, a praia de areia branca coqueirais e águas cristalinas.
Maragogi, município alagoano localizado a aprox. 140km
Lugar de mar calmo e praticamente transparente, os coqueiros ao vento e as famosas piscinas naturais 
deixam o cenário perfeito e paradisíaco.
 
O pacote inclui:  

• Ônibus turismo (ar, TV, vídeo, som, frigobar 
• Serviço de bordo (ida); 
• 04 noites de hospedagem no 
• 04 cafés da manhã, 01 almoço
• City tour em Recife; 
• Passeio à praia de Porto de Galinhas
• Passeio à praia de Maragogi (AL)
• Seguro viagem (para pessoas até 85 anos)
• Guia local e acompanhante credenciado no MTur.

 
Valores por pessoa:  

Trab. do Comércio
R$995,00 

 

Forma de pagamento:  Dinheiro ou cartões: 

Recife, Porto de Galinhas (PE) e Maragogi (AL)
24 a 28 de julho/2019  

Região de praias de águas esverdeadas, mornas, com piscinas naturais e belíssimos coqueiros, Pernambuco 
dúvidas um estado com um riquíssimo litoral. Tendo como capital a cidade de Recife conhecida por 

 do mundo.  
Porto de Galinhas fica a 50 quilômetros de Recife, famosa por sua diversidade de belezas naturais como o 
manguezal, a praia de areia branca coqueirais e águas cristalinas. 
Maragogi, município alagoano localizado a aprox. 140km de Recife é conhecido como o Caribe Brasileiro. 
Lugar de mar calmo e praticamente transparente, os coqueiros ao vento e as famosas piscinas naturais 
deixam o cenário perfeito e paradisíaco. 

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

04 noites de hospedagem no Park Hotel Recife; 
04 cafés da manhã, 01 almoço e 02 ceias no hotel; 

Porto de Galinhas (PE); 
e Maragogi (AL); 

(para pessoas até 85 anos); 
Guia local e acompanhante credenciado no MTur.   

Apto Duplo 
Trab. do Comércio Empresário Conveniado Pub. em Geral

R$1.095,00 R$1.145,00 R$1.244,00
 
 

Dinheiro ou cartões: Visa (10X), Mastercard e Hipercard (12X
Parcela mínima de R$ 40,00. 
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Programação:  
 
24JUL (QUA) – JUAZEIRO DO NORTE/ RECIFE 
Saída do Sesc Juazeiro do Norte as 06h com destino à Recife/PE – aprox. 630km. No percurso, parada 
para almoço (não incluso). Previsão de chegada à noite. Acomodação do grupo no Park Hotel Recife e 
ceia inclusa.  
 
25JUL (QUI) – RECIFE – CITY TOUR HISTÓRICO 
Pela manhã tour pela cidade de Recife. Almoço não incluso. À tarde visita ao Instituto Ricardo Brennand 
local de intensa riqueza cultural, composto por obras de artes do século XV ao XXI, pinturas (brasileira e 
estrangeira), armarias, tapeçarias, artes decorativas, esculturas e mobiliários (ingresso não incluso). Em 
horário combinado, retorno ao hotel. Jantar não incluso. Noite livre. 
 
26JUL (SEX) – PRAIA DE MARAGOGI  
Pela manhã, passeio à Praia de Maragogi. Localizada no estado de Alagoas, fica a aprox. 140km de 
Recife sendo conhecida como Caribe brasileiro. Almoço não incluso. Em horário combinado, retorno ao 
hotel. Jantar não incluso. Noite livre.  
* Em Maragogi é cobrada uma taxa de day use que não está inclusa no valor do pacote. 
 
27JUL (SAB) – PORTO DE GALINHAS  
Pela manhã, passeio a praia de Porto de Galinhas. Sugerimos passeio de jangada nas piscinas naturais 
(não incluso). Almoço incluso. Em horário combinado, retorno ao hotel. Ceia inclusa no hotel. Noite livre. 
 
28JUL (DOM) – RECIFE / JUAZEIRO DO NORTE 
Em horário combinado retorno a Juazeiro do Norte. Parada para almoço (não incluso). Chegada prevista 
para o final da 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; 

• Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem; 
• O passageiro idoso deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar a viagem; 
• Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto).  
• Criança até 04 anos desconto de 60% (viajando no colo do responsável) e de 05 a 11 anos desconto 

de 15%. 
• "É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou adolescentes, menores de 

18 anos, os quais devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal que portar 
termo de autorização do Juizado de Menores, no caso de viagem com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente Lei Nº 8069/90)". 

 
 


