
 

 
 

 

ARACAJU E OS ENCANTOS DO VELHO CHICO (SE/AL) 
22 a 28 de janeiro/2021 

O Rio São Francisco é um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e da América do Sul. O rio passa por 
cinco estados e 521 municípios. Seu percurso atravessa o estado da Bahia, fazendo sua divisa ao norte com 
Pernambuco, bem como constituindo a divisa natural dos estados de Sergipe e Alagoas e, por fim, deságua no 
oceano Atlântico. 
Aracaju, capital de Sergipe, é uma cidade de ruas limpas e arborizadas e tem como principal cartão-postal a 
orla de Atalaia com seus diversos atrativos. A vasta gama de atrações e a infraestrutura da capital sergipana 
fazem com que o banho de mar fique em segundo plano. A cidade também possui um dos mais interessantes 
oceanários do país, mantido pelo Projeto Tamar.  
 

O pacote inclui: 
 Ônibus turismo (ar, TV, vídeo, som, frigobar, WC); 

 Serviço de bordo (ida); 

 02 diárias no Hotel Bristol em Delmiro Gouveia; 

 02 diárias no Sesc Atalaia em Aracaju; 

 02 diárias no Xingó Parque Hotel; 

 06 cafés da manhã, 02 almoços, 05 ceias; 

 City tour em Aracaju; 

 Passeio de catamarã Rota do Cangaço; 

 Passeio de catamarã Canions do Xingó; 

 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$ 1.863,00 R$ 2.050,00 R$ 2.142,00 R$ 2.330,00 
 

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x). 
Parcela mínima de R$ 40,00. 

 

 
*É obrigatório o uso de máscara no hotel, bem como durante todo o passeio*. 



 

Programação: 
22 JAN (SEX) – FORTALEZA / DELMIRO GOUVEIA(AL) 
Saída do Sesc Fortaleza às 05h com destino a Delmiro Gouveia/AL (aprox. 870km). Almoço não incluso. 
Acomodação do grupo no Bristol Aline em Delmiro Gouveia. Jantar não incluso.  
 
23 JAN (SAB) – CÂNIONS DO XINGÓ  
Pela manhã passeio aos Cânions do Rio São Francisco, considerado um dos maiores do mundo num 
importante percurso de integração entre os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Passeio de catamarã e 
almoço inclusos. Após o passeio, visita a cidade de Piranhas, local que possui um dos conjuntos arquitetônicos 
mais conservados do país, sendo este considerado Patrimônio Histórico Nacional – pelo IPHAN. Em horário 
combinado retorno ao hotel. À noite, pequena ceia inclusa no hotel. Noite livre.  
 
24 JAN (DOM) – DELMIRO GOUVEIA(AL) / ARACAJU(SE) 
Em horário combinado viagem com destino a Aracaju (aprox. 250 km). Parada para almoço (não incluso). A 
tarde city tour panorâmico conhecendo os principais pontos turísticos da capital sergipana: Orla de Atalaia, 
Catedral Metropolitana, Centro de Turismo e os mercados: Tales Ferraz, Albano Franco e Antonio Franco para 
apreciar a arte do artesanato local. Ao final do tour acomodação do grupo no hotel Sesc Atalaia. À noite, 
pequena ceia inclusa. Noite livre. *Entradas/ingressos não inclusos. 
  
25 JAN (SEG) – ARACAJU 
Pela manhã passeio a praia de Arauna, localizada no litoral sul, repleta de coqueiros, dunas e quiosques, tempo 
livre para apreciar o local. Almoço (não incluso). A tarde visita ao Oceanário de Aracaju, o local reúne cerca de 
70 espécies diferentes, todas nativas de Sergipe expostas em diversos aquários (ingresso não incluso). Visita 
também ao teleférico da cidade, um dos pontos mais altos de Aracaju (ingresso não incluso). Em horário 
combinado, retorno ao hotel. À noite, pequena ceia inclusa no hotel. Noite livre. *Entradas/ingressos não 
inclusos. 
 

26 JAN (TER) – ARACAJU(SE) / CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO(SE) 
Pela manhã viagem com destino a Canindé de São Francisco (SE) (aprox. 196 km). Parada para almoço (não 
incluso). Acomodação do grupo no Xingó Parque hotel. Tarde e noite livres. À noite, pequena ceia inclusa no 
hotel. Noite livre.  
 
27 JAN (QUA) – ROTA DO CANGAÇO 
Pela manhã saída do grupo para passeio de catamarã (incluso) partindo da cidade de Piranhas (AL). No 
percurso é possível apreciar uma linda vista do Velho Chico e conhecer um pouco da história do sertão 
nordestino (é cobrada uma taxa de embarque e não está inclusa no pacote). Almoço incluso. Em horário 
combinado retorno ao hotel. Restante da tarde e noites livres. À noite, pequena ceia inclusa no hotel. Noite 
livre. 
 
28 JAN (QUI) – CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO(SE) / FORTALEZA 
Pela manhã, retorno a Fortaleza. 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 30 (trinta) 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. 

 
 


