
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Maceió e praias: Francês, Maragogi, Gunga  
e Paripueira (AL) – 20 a 25 de agosto/2019 

 
Maceió, capital de Alagoas, é uma cidade com 40 km de litoral e 22 km de lagoa e canais, a 
qual desperta paixão pelas suas incontáveis belezas. As praias de águas mornas com 
tonalidades que oscilam do azul e verde estão entre as principais atrações. Somam-se 
também muitas atrações históricas e culturais. 
 
O pacote inclui: 

 Ônibus turismo (ar, TV, vídeo, som, frigobar, WC); 
 Serviço de bordo (ida); 
 05 noites de hospedagem no Sesc Guaxuma (acesso aos apartamento por escada); 

 05 cafés, 03 almoços e 04 jantares; 
 City em Maceió; 
 Passeios nas praias: Francês, Maragogi, Gunga e Paripueira;  
 Passeio de escuna na Praia do Gunga; 
 Seguro viagem; 

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

Apto Duplo/Triplo 
Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$ 1.199,00 R$ 1.319,00 R$ 1.379,50 R$ 1.499,00 
 

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

Parcela mínima de R$ 40,00. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Programação: 
 

20 AGO (TER) – FORTALEZA / MACEIÓ 
Saída do Sesc às 05h com destino a Maceió “paraíso das águas” (950 km de distância). No percurso parada 

para almoço e jantar (não inclusos). Chegada prevista em Maceió no final da noite. Acomodação no Hotel Sesc 
Guaxuma.  

 
21 AGO (QUA) – PRAIA DE PARIPUEIRA 

Pela manhã passeio à Praia de Paripueira, distante 28 Km de Maceió,  local de águas tranquilas e límpidas, com 

piscinas naturais que encantam a região. Almoço incluso. Em horário combinado retorno ao hotel e jantar 
incluso. Noite livre. 

 
22 AGO (QUI) – PRAIA DO FRANCÊS 

Pela manhã passeio à Praia do Francês (litoral sul), cerca de 25 km da capital alagoana. No percurso, tour 

panorâmico pelas praias de Jatiúca, Ponta Verde, Pajuçara, Lagoas Mundaú e Manguaba. A praia do Francês 
está cercada por uma barreira de corais, que durante a maré baixa faz com que a praia pareça uma piscina de 

águas tranquilas. À tarde em horário combinado city tour em Maceió. Almoço e jantar inclusos no hotel. Noite 
livre. 

 
23 AGO (SEX) – PRAIA DE MARAGOGI  

Pela manhã passeio à Praia de Maragogi, distante 125 Km de Maceió, Cercada por corais que formam um belo 

conjunto de piscinas naturais, é um lugar para estar em contato direto com a natureza, tem como principal 
atrativos as piscinas naturais, também chamadas de galés. Almoço não incluso. Em horário combinado, retorno 

ao hotel. Jantar incluso no hotel. Noite livre. 
 

24 AGO (SAB) – PRAIA DO GUNGA 

Pela manhã passeio à Praia do Gunga, distante 43 Km da capital, no local incluso travessia de escuna. Almoço 
também incluso em restaurante local. À tarde, no retorno a Maceió parada no Pontal da Barra, vila de 

pescadores e local de fabricação do artesanato da capital.  Retorno ao hotel e jantar incluso. Noite livre. 
 

25 AGO (DOM) – MACEIÓ / FORTALEZA 

      Em horário combinado viagem de retorno a Fortaleza. Chegada prevista no 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; 
 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.  

 
 

 


