Pelotas
Rua General Neto, 915 - Centro
(53) 3028.1131
Rio Grande
Rua Marechal Floriano, 455 - Centro
(53) 3232.1017

www.voyageturismo.com.br

NORDESTÃO 2021
Data: 02/08/2021 à 28/08/2021
Saída: Rio Grande - Pelotas
Valor: R$ 5.200,00 à vista ou 10x de R$ 550,00

1º DIA – 02/08/2021 –RIO GRANDE: Apresentação do grupo para embarque em ônibus leito, turismo
com TV e vídeo, música ambiental, guia acompanhante durante o percurso, seguindo viagem para a
cidade do Rio de Janeiro.
2º DIA – 03/08/2021 – RIO DE JANEIRO – Chegada diretamente ao hotel.
Hospedagem em Copacabana, próximo a orla da praia da cidade maravilhosa.
Restante do dia livre.
3º DIA – 04/08/2021 - RIO DE JANEIRO – Após o café da manhã, saímos para city-tour, conhecendo os
principais pontos turísticos do Rio, como: Pão de Açúcar, Corcovado, Maracanã, Lagoa Rodrigues de
Freitas, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca.. Noite livre.
4º DIA – 05/08/2021 - RIO DE JANEIRO/ PORTO SEGURO – Manhã livre para curtir a orla de
Copacabana. Após o almoço prosseguimos a nossa viagem até a cidade de Porto Seguro.
5º DIA – 06/08/2021 – PORTO SEGURO – Chegada pela manhã em Porto Seguro, onde faremos um
passeio pela cidade, conhecendo seus principais pontos turísticos. Após, seguimos para check in no
hotel. Restante do dia livre. À noite iremos conhecer a Passarela do Álcool.
6º DIA – 07/08/2021 - PORTO SEGURO – Dia livre.
Sugerimos adquirir um passeio opcional a Praia de Trancoso ou Arraial D Ajuda.
7º DIA – 08/08/2021 - PORTO SEGURO/ MACEIÓ – Manhã livre.
À tarde seguimos viagem ate Maceió.
8º DIA – 09/08/2021 - MACEIÓ – Chegada pela manhã e passeio pela cidade conhecendo os principais
pontos turísticos, artesanato local e etc. Após, check in no hotel em Ponta Verde.
Noite livre, sugerimos opcional Forró do Lampião.
9º DIA – 10/08/2021 - MACEIÓ – Após o café da manhã saída para irmos até a praia dos Franceses.
Retorno ao hotel a tardinha e noite livre.
10º DIA – 11/08/2021 MACEIÓ/JOÃO PESSOA – Após café da manhã saída para João Pessoa, chegada
diretamente ao hotel, restante do dia e noite livre.
11º DIA – 12/08/2021 - JOÃO PESSOA – Dia livre para curtir as praias, como Tambau e Morro Branco.
12º DIA – 13/08/2021 - JOÃO PESSOA/NATAL: Após o café da manhã, saída para Natal.
Check in no hotel após almoço, restante do dia livre.
13º DIA – 14/08/2021 – NATAL - Após o café da manhã city-tour nos principais pontos turísticos_
visitando o Forte dos Reis Magos, Praia dos Artistas, Via Costeira e o maior cajueiro do mundo.
Noite livre.
14º DIA – 15/08/2021 - NATAL/ FORTALEZA – Após o café da manhã saída do hotel para continuarmos
nossa viagem até Fortaleza. Chegada à noite diretamente ao hotel.
15º DIA – 16/08/2021 – FORTALEZA – Saída após o café da manhã para city-tour pela cidade e no

mercado central. Noite livre, sugerimos conhecer o famoso Bar do Pirata.
16º DIA – 17/08/2021 – FORTALEZA – Saída pela manhã para irmos à Praia do Futuro, onde conta com
famosas barracas de praia, como: Chico Carangueijo e Crocobeach.
Noite Livre, sugerimos show de comedia.
17º DIA – 18/08/2021 – FORTALEZA/ RECIFE – Após o café da manhã saída em direção a Recife.
Chegada à noite.
18º DIA – 19/08/2021 – RECIFE – Manhã livre. À tarde city-tour na capital pernambucana, conhecendo
a praia de Boa Viagem, centro da cidade e também histórica cidade de Olinda, retorno a tardinha.
Noite livre.
19º DIA – 20/08/2021 - RECIFE – Saída cedinho para passeio a Porto de Galinhas, onde encontraremos
lindas piscinas naturais, com possibilidade de adquirir mergulho e muito mais. Retorno para hotel a
tardinha.
20º DIA – 21/08/2021 - RECIFE/ SALVADOR – Saída pela manhã do hotel em direção a Salvador.
Chegada ao hotel À noite.
21º DIA – 22/08/2021 - SALVADOR – Após café da manhã passeio pela cidade, conhecendo as praias
da Barra, Amaralina, Ondina, Lagoa do Abaeté e Igreja do Bonfim, Pelourinho. Noite livre.
22º DIA – 23/08/2021 – SALVADOR – Dia inteiramente livre para banhos de mar, visita ao comércio ou
atividades pessoais, opcional passeio de escuna a Ilha do Frade e Itaparica.
23º DIA – 24/08/2021 - SALVADOR/ VITÒRIA – Manhã livre. Após o almoço seguiremos viagem a
Vitória.
24º DIA – 25/08/2021 – VITÒRIA/GUARAPARI – Chegada diretamente ao hotel em Vitória. A tarde
iremos até Guarapari para banhos de mar junto às famosas areias monazíticas de Guarapari. Noite
livre.
25º DIA – 26/08/2021 – VITÒRIA/ CURITIBA – Manhã livre. Após o almoço prosseguimos viagem com
destino a Curitiba.
26º DIA – 27/08/2021- CURITIBA – Chegada pela manhã ao hotel.
À tarde faremos um city-tour pela bela capital Paranaense, conhecendo alguns pontos:
Jardim Botânico, Opera de Arame, Museu Niemeyer e Parque Tanguá.
À noite, jantar de confraternização (já incluso) no restaurante Madalosso ou similar.
27º DIA – 28/08/2021- CURITIBA/ PELOTAS/ RIOGRANDE – Após o café da manhã saída para viagem de
retorno Pelotas e Rio Grande, chegada à noite e... até a próxima!

Itens inclusos:
Incluso no pacote:

02 diárias de hotel no Rio de Janeiro – Copacabana Mar Palace

02 diárias de hotel em Porto Seguro – Porto das Naus

02 diárias de hotel em Maceió – Coqueiros Express

02 diárias de hotel em João Pessoa – Nord Ondas do Atlantico

02 diárias de hotel em Natal - Natal Dunnas

03 diárias de hotel em Fortaleza – Jangada

03 diárias de hotel em Recife – Park Hotel

03 diárias de hotel em Salvador – PortoBello Ondina

01 diária de hotel em Vitória – Slaviero La residence

01 diária de hotel em Curitiba – Hotel Del Rey

01 jantar no restaurante Madalosso em Curitiba

City tour no Rio de Janeiro com guia local

City tour em Porto Seguro com guia local

City tour em Maceió com guia local

Visita a Praia dos Franceses

City tour em Natal com guia local

City tour em Fortaleza com guia local

Visita a Praia do Futuro

City tour em Recife com guia local

Visita a Praia de Porto de Galinhas

City tour em Salvador com guia local

Transporte em ônibus leito master

Guia acompanhante

Serviço de bordo diferenciado

Observações
Garantia de saída deste roteiro com mínimo de 20 passageiros pagantes.
É INDISPENSAVEL para esta viagem o passageiro portar a carteira de IDENTIDADE em ótimas
condições.
Garantia de lugar mediante sinal de 30% do valor do pacote.
Desistência do pacote antes de 30 dias da saída da viagem multa de 50% do valor do pacote, pós
este período multa de 70% do valor deste pacote.
Este pacote é com apartamentos a compartir em duplos ou triplos. Quarto com cama de casal sujeito
a disponibilidade do hotel.
Solicite SEGURO de viagem pessoal, pois o mesmo é OPCINAL.
O roteiro pode ser alterado sem prévio aviso, dependendo das condições climáticas do destino. E em
caso de estender o período da viagem as diárias extras de hospedagem são por conta do passageiro.

Menor de 18 anos desacompanhado de um dos tutores (pais), só poderá viajar com autorização em
cartório.

