Pelotas
Rua General Neto, 915 - Centro
(53) 3028.1131

www.voyageturismo.com.br

Nordestão - 2022
Data: 08/08/2022 à 03/09/2022
Saída: Embarque em Rio Grande: 05:00hs, embarque em Pelotas: 06:30hs
Valor: R$ 0,00 à vista ou 1x de R$ 0,00

1º DIA – 08/08/2022 –RIO GRANDE: Apresentação do grupo para embarque em ônibus leito, turismo
com DVD, música ambiental, guia acompanhante durante o percurso, seguindo viagem para a cidade
do Rio de Janeiro.
2º DIA – 09/08/2022 – RIO DE JANEIRO – Chegada diretamente ao hotel.
Hospedagem em Copacabana, próximo a orla da praia da cidade maravilhosa.
Restante do dia livre.
3º DIA – 10/08/2022 - RIO DE JANEIRO – Após o café da manhã, saímos para city-tour, conhecendo os
principais pontos turísticos do Rio, como: Corcovado com seu Imponente Cristo Redentor, Lagoa
Rodrigo de Freitas, panorâmica pelas praias de Copacabana e Leblon, fotos nos Arcos da Lapa e
Escadaria do Selaron, Por do Sol no Pão de Açúcar Noite livre.
4º DIA – 11/08/2022 - RIO DE JANEIRO/ PORTO SEGURO – Após o café da manhã, saída para Bahia.
Nossa viagem até a cidade de Porto Seguro.
5º DIA – 12/08/2022 – PORTO SEGURO – Chegada pela manhã em Porto Seguro, onde faremos um
passeio pela cidade Histórica, 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 – 13/08/2022 - PORTO SEGURO – Dia livre.
Sugerimos adquirir um passeio opcional a Praia de Trancoso ou Arraial D Ajuda.
7º DIA – 14/08/2022 - PORTO SEGURO/ MACEIÓ – Manhã livre.
À tarde seguimos viagem ate Maceió.
8º DIA – 15/08/2022 - 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.
9º DIA – 16/08/2022 - MACEIÓ – Após o café da manhã saída para irmos até a praia dos Franceses.
Retorno ao hotel a tarde e noite livre.
10º DIA – 17/08/2022 MACEIÓ/JOÃO PESSOA – Após café da manhã saída para João Pessoa, chegada
diretamente ao hotel, noite livre.
11º DIA – 18/08/2022 - JOÃO PESSOA – Dia livre para curtir as magnificas águas de João Pessoa. Noite
sugerimos o Pátio Dos Food Truck.
12º DIA – 19/08/2022 - JOÃO PESSOA/NATAL: Após o café da manhã, saída para Natal.
Check-in no hotel após almoço, restante do dia livre.
13º DIA – 20/08/2022 – NATAL - Após o café da manhã city-tour nos principais pontos turísticos, Via
Costeira e o maior cajueiro do mundo.
Noite livre.
14º DIA – 21/08/2022 - NATAL/ FORTALEZA – Após o café da manhã saída do hotel para continuarmos

nossa viagem até Fortaleza. Chegada à noite diretamente ao hotel.
15º DIA – 22/08/2022 – 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 – 23/08/2022 – FORTALEZA – Saída pela manhã para irmos à Praia do Futuro, onde conta com
famosas barracas de praia, como a Crocobeach.
Noite Livre, sugerimos feira de artesanatos da beira mar!
17º DIA – 24/08/2022 – FORTALEZA/ RECIFE – Após o café da manhã saída em direção a Recife.
Chegada à noite.
18º DIA – 25/08/2022 – RECIFE – Após o café, city-tour na capital pernambucana, conhecendo a praia
de Boa Viagem, centro da cidade e também histórica cidade de Olinda, retorno à tardinha. Noite livre.
19º DIA – 26/08/2022 - 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
tarde.
20º DIA – 27/08/2022 - RECIFE/ SALVADOR – Saída pela manhã do hotel em direção a Salvador.
Chegada ao hotel à noite.
21º DIA – 28/08/2022 - SALVADOR – Após café da manhã City-tour pela cidade, conhecendo as praias
da Barra, Amaralina, Ondina, Lagoa do Abaeté e Igreja do Bonfim, Pelourinho. Noite livre.
22º DIA – 29/08/2022 – 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 – 30/08/2022 - SALVADOR/ VITÒRIA – Pela manhã seguimos viagem para Vitória.
24º DIA – 31/08/2022 – VITÒRIA – Chegada diretamente ao hotel em Vitória. Noite livre.
25º DIA – 01/09/2022 – VITÒRIA/ CURITIBA – Manhã livre. Após o almoço prosseguimos viagem com
destino a Curitiba via ponte de VILA VELHA!
26º DIA – 02/09/2022- CURITIBA – Chega pela Manhã em Curitiba e um Breve Tour pela cidade. Após o
almoço check-in no hotel e restante da tarde livre.
À noite, jantar de confraternização (já incluso) no bairro de Santa Felicidade.
27º DIA – 03/09/2022- 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:
02 diárias de hotel no Rio de Janeiro
02 diárias de hotel em Porto Seguro
02 diárias de hotel em Maceió
02 diárias de hotel em João Pessoa
02 diárias de hotel em Natal
03 diárias de hotel em Fortaleza
03 diárias de hotel em Recife
03 diárias de hotel em Salvador
01 diária de hotel em Vitória

01 diária de hotel em Curitiba
01 jantar de confraternização no Bairro Santa Felicidade em Curitiba
City tour no Rio de Janeiro com guia local
City tour em Porto Seguro 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

Investimento por pessoa:
R$5.900,00 a vista ou nos cartões de crédito 12 x R$550,00.
Criança até 5 anos acompanhadas de 2 adultos pagantes e dormindo na mesma cama não pagam.
Criança de 6 a 9 anos com banco: R$4.800,00 a vista ou nos cartões de crédito 12 x R$450,00.

•Confirmação de reserva mediante pagamento de sinal de 10% do valor do pacote e assinatura do
contrato.
•Valores a vista podem ser pagos no carnê da agencia até o mês da viagem, desde que esteja o valor
total quitado ate 10 dias antes de embarcar. Nesta modalidade, não e aceito cartão de débito,
somente dinheiro.
•Menores de idade apenas acompanhados dos pais ou com autorização em cartório com responsável
legal.
•Roteiro sujeito a alteração para melhor aproveitamento do mesmo.

•Obrigatório portar carteira de vacinação ou APP Conect SUS
•Leve na bagagem alegria, bom humor e disposição.
•Passaremos dias felizes que marcarão para sempre a sua vida.
•Não esqueça que estamos em grupo, e sempre será tomada a melhor decisão para todos.
•Não esqueça chapéu, protetor solar.

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.

