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Nordeste Espetacular | 2020

UMA VIAGEM ESPETACULAR
Passeios, ecoturismo, festas, belas praias, o nordeste possui diversas opções para as 
férias que você deseja. O nosso tour passa por Salvador, Pontal, Mangue Seco, Araca-
ju, Canindé de São Francisco, Maceió, Praia do Francês, Paripueira, Porto de Galinhas, 
Recife, Olinda, Igarassu, Ilha de Itamaracá, João Pessoa, Pipa, Natal, Mossoró, Praia do 
Cumbuco e Fortaleza.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Salvador

Recepção no Aeroporto de Salvador por equipe especializada e traslado ao hotel previsto, no qual a diária 

inicia as 14 horas. Salvador encanta a todos com os sabores dos quitutes, o sincretismo religioso, a miscelâ-

nia artística e a beleza das praias. Hospedagem. Noite livre.



2º Dia - Salvador

Após o café da manhã, faremos um passeio pela cidade. Na parte histórica, conheceremos o  Terreiro de Je-

sus, o Largo do Pelourinho, a Igreja de São Francisco, a Igreja do Senhor do Bonfim e o Mercado Modelo. Pas-

saremos pelas praias Ida às praias de Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Piatã, Pituba, Jardim de Alá e Itapuã, 

além da Lagoa do Abaeté. Retorno ao hotel. Noite livre.

3º Dia - Salvador > Pontal > Mangue Seco > Aracaju

Após café da manhã, partiremos rumo a Aracaju. Inicialmente, viajaremos pela Estrada do Cocô, que apre-

senta vista panorâmica dos Vilarejos Jauá, Interlagos, Arembepe e Barra de Jacuípe. Continuação pela Ro-

dovia Linha Verde e parada na pequena cidade de Ponta, para travessia do Rio Real e chegada  à exuberante 

Praia Mangue Seco, que serviu de locação para o filme e  novela “Tieta”. São aproximadamente 30 km de 

praias com areias brancas e fofas, em constante movimento. Tempo livre para banhos. No final da tarde, 

continuação da viagem para Aracaju. Chegada e hospedagem.

4º Dia - Aracaju > Canindé de São Francisco > Aracaju

Café da manhã e saída para Canindé do São Francisco, entre terras áridas e secas, passando pelo projeto 

Califórnia de irrigação, onde o contraste é radical, plantações de uva, acerola, maçã, quiabo, feijão etc, 

todas no meio do sertão. As margens do “Velho Chico” estará a imponente Usina Hidroelétrica de Xingó, 

com um reservatório de 60km², formando imensos canyons. Terá uma parada no mirante da usina do lado 

de Alagoas e em seguida, o visitante embarcará em catamarã ou escuna para conhecer esta maravilha 

que a natureza com a ajuda do homem proporciona às pessoas. Essa parada será para um banho em 

atracadouro no meio do canyon que serve como base para mergulhos de até 150 metros de profundida-

de. A duração do passeio aos canyons será de 3 horas, sendo 1 hora para banho na gruta do talhado. No 

retorno, haverá uma  parada para almoço (não incluso no roteiro) e em seguida uma visita ao museu de 

Arqueologia (entrada não incluída).

5º Dia - Aracaju > Maceió

Café da manhã e passeio aos principais pontos turísticos da cidade. Aracaju foi fundada em 1855, sendo 

uma das primeiras cidades planejadas do país, com ruas centrais traçadas em forma de tabuleiro de xadrez. 

Neste passeio, conheceremos o mirante da 13 de Julho, Praça Tobias Barreto com viveiro de aves silvestres, 

novo mercado Municipal, Rua 24 Horas com o Artesanato local, Catedral Municipal, colina de Santo Antonio, 

onde se tem uma visão de toda a cidade e da Praia de Atalaia, etc. No início da tarde, viagem com destino a 

Maceió. Chegada e hospedagem.

6º Dia - Maceió > Praia do Francês > Maceió

Após o café da manhã, início do passeio pela capital alagoana. Destaques para locais como o Teatro Deodo-

ro, o Palácio Floriano Peixoto, a Igreja dos Martírios e as praias de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca. Conhece-

remos o mirante de São Gonçalo, visita às principais praias e ao Centro de Artesanato. Chegada a Praia do 

Francês e tempo livre para banhos de mar. Retorno ao hotel no final da tarde.

7º Dia - Maceió > Paripueira > Maceió

Após café da manhã, saída para Praia de Paripueira. A Costa dos Corais abriga o Parque Municipal Marinho, 

considerado o primeiro do Brasil. Essa é uma área de preservação do peixe-boi e a segunda maior con-

centração de piscinas naturais e bancos de corais do mundo. O local oferece passeio opcional às piscinas 

naturais com  acompanhamento de biólogo e hidroaeróbica no mar. Retorno ao hotel no final da tarde.



8º Dia - Maceió > Porto de Galinhas > Recife

Após o café da manhã, partiremos rumo a Porto de Galinhas. A viagem será realizada por uma bela estrada à 

beira mar. O trecho de Maceió a Porto de Galinhas é conhecido como Costa Dourada, um dos mais bonitos 

do litoral do Nordeste, adornado por coqueiros e mar esverdeado. No percurso, visitaremos Porto de Gali-

nhas. Protegida por  arrecifes que formam piscinas naturais, Porto de Galinhas foi eleita a mais bela praia do 

Brasil pelos leitores da revista “Viagem e Turismo” durante dez anos consecutivos. Tempo livre para banhos 

de mar. No final da tarde, chegada em Jaboatão dos Guararapes e hospedagem.

9º Dia - Recife > Olinda > Recife

Café da manhã e passeio panorâmico por Recife, incluindo as três Ilhas (Recife, Santo Antônio e Boa Vista), 

a Ponte Maurício de Nassau, a Praça da República e a Casa da Cultura. Em Olinda, considerada patrimô-

nio natural e cultural da humanidade pela Unesco, visita no Alto da Sé, as Igrejas da Sé e da Misericórdia, 

entre outros locais. À tarde, visita cultural ao Instituto Ricardo Brenannd, uma pinacoteca com clima de 

castelo, com exposições de obras de artes nacionais e estrangeiras. Noite livre.

10º Dia - Recife > Igarassu > Ilha de Itamaracá > João Pessoa > Natal

Após o café da manhã, partiremos com destino a Natal. No percurso, visitaremos Igarassu, uma das mais 

antigas cidades históricas do Brasil. Apresenta um belo conjunto arquitetônico, com destaque para secula-

res capelas, igrejas dos Santos Cosme e Damião (de 1535), considerada a mais antiga do Brasil; o Convento 

Franciscano, com uma das mais ricas pinacotecas do país e soberbo casario colonial. Itamaracá - Uma exu-

berante ilha costeira com 84 km de natureza e o forte Orange, construído pelos holandeses em 1631. Nossa 

próxima parada é em João Pessoa, onde visitaremos a famosa orla de Tambaú, com seu calçadão sempre 

frequentado por gente bonita. Passeio pelos principais pontos turísticos da 2º cidade mais verde do mundo. 

Destacamos Farol do Cabo e a Ponta do Seixas, considerado o ponto mais oriental das Américas, lugar onde 

o sol nasce primeiro. Em seguida, haverá uma visita à parte histórica desta que  é a 3º cidade mais antiga do 

Brasil, com parada no Centro Histórico de São Francisco, passando ainda pelo Parque Solon de Lucena, o 

“Cartão Postal”, Praça dos Três Poderes, Catedral, Mosteiro de São Bento, Igreja de Nossa Senhora do Carmo 

e Mercado de Artesanato Paraibano. Chegada em Natal no final da tarde e hospedagem.

11º Dia - Natal > Pipa > Natal 

Após o café da manhã, faremos um passeio de dia inteiro em Natal e Pipa. Em Natal, os destaques são as 

praias do Meio, dos Artistas e do Forte; o Centro de Turismo, com várias lojas de artesanato; o Forte dos Reis 

Magos; a Via Costeira; a Base Aérea da Barreira do Inferno; e o Cajueiro de Pirangi, que é o maior do mundo. 

Logo após visitaremos Pipa, com lindas paisagens da Baía dos Golfinhos, do Chapadão e das Falésias com 

Mata Atlântica. Suas praias tem águas claras, coquerais, piscinas naturais e dunas brancas. Retorno ao hotel 

no final da tarde.

Dia 12 - Natal

Café da manhã no hotel e dia livre. Sugerimos um passeio opcional de bugue às dunas de Genipabu.

Dia 13 - Natal > Mossoró > Fortaleza

Após o café da manhã, partiremos para Fortaleza. No percurso, visitaremos às Thermas de Mossoró, com 

almoço e tempo livre para aproveitar o parque aquático, com 12 piscinas de água quente, toboáguas e 

lago artificial com caiaques (Taxa de utilização inclusa). As águas termais chegam à superfície a uma tem-

peratura de até 58ºC. Sua  origem está a mais de 1.000 m de profundidade. Dali a água é bombeada até a 



Piscina dos Japoneses, que funciona como um tanque-mãe e abastece as demais piscinas do complexo, 

com temperaturas mais baixas. No final da tarde, chegada a Fortaleza e hospedagem.

Dia 14 - Fortaleza

Após o café da manhã, faremos um passeio pela cidade. Passaremos pelas Praias do Futuro, Mucuripe e de 

Iracema; o mausoléu do ex-presidente Castelo Branco, a catedral, o Centro de Turismo; e a Avenida Monse-

nhor Tabosa. Depois iremos a Porto das Dunas, onde está localizado o Beach Park, um dos maiores parques 

aquáticos da região (ingresso não está incluso no roteiro). Retorno ao hotel no final da tarde.

Dia 15 - Fortaleza > Praia do Cumbuco > Fortaleza

Após café da manhã, visitaremos a Praia do Cumbuco, onde teremos tempo livre para banho. A praia é co-

nhecida como paraíso do kitesurfe. Retorno para o hotel no final da tarde e parada para as últimas compras  

de artesanato no Mercado Central. Noite livre.

Dia 16 - Retorno

Café da manhã no hotel e traslado ao Aeroporto de Fortaleza. A diária termina ao meio-dia.  

Fim dos serviços CVC.

DATAS

Saídas em 2020 - 4 de julho, 8 de agosto, 12 de setembro, 10 de outubro, 7 de novembro e 5 de dezembro.

INCLUI

• Serviço de guia com operadora e agência de viagens tur LTDA;

• Serviço de guia com grou turismo Salvador;

• Serviço de guia com grou turismo Aracaju;

• Serviço de guia com Ws Tour Maceió Receptivo;

• Serviço de guia com luck Recife;

• Serviço de guia com luck receptivo João Pessoa

• Serviço de guia com Potiguar turismo;

• Serviço de guia com Ernanitur;

• 2 Diárias no Hotel Sol Victoria marina em standard *. Diária(s) com café da manhã. (Acomoda até 2 adultos +

 1 criança de até 5 anos free na mesma cama dos pais ou 3 adultos);

• 2 Diárias no sandrin praia hotel em apartamento executivo 1. Diária(s) com café da manhã - 1 criança até 8 anos 

 cortesia acomodada na cama dos pais;

• 3 Diárias no San Marino suíte Hotel Maceió em * suite . Diária(s) com café da manhã - permite 2 crianças até  

  12 anos cortesia;

• 2 Diárias no Mar Hotel Recife Conventions em apartamento standard. Diária(s) com café da manhã;

• 3 Diárias no Aram Imirá Plaza Hotel & Convention em standard frente dunas - compre já. Diária(s) com café 

 da manhã.

• 3 Diárias no plaza praia suites em apartamento. Diária(s) com café da manhã - (Réveillon e carnaval garantia

 de no-show irrevogável);

• Transporte de chegada e saída do aeroporto de Salvador para hotel em Salvador;



• Ingresso de passeio de catamarã aos cânions de Xingó;

• Transporte do hotel de fortaleza para o aeroporto de Fortaleza;

• 1 (Um) ingresso ao parque thermas de mossoró (day use) + 1 (uma) refeição com Thermas Hotel Mossoró;

• Passeio de catamarã + passeio de buggy médio em mangue seco + almoço (não inclui bebidas) com fan- 

 tasias do Agreste;

• Transporte rodoviário - nordeste espetacular com operadora e agência de viagens tur LTDA.

IMPORTANTE

Consulte parte aérea para a data de sua preferência.

Preços em reais válidos por tempo indeterminado. Configurações diferentes de apartamentos podem ter 

preços diferentes. Consulte-nos.

A compra somente poderá ser realizada após a confirmação dos serviços pelos fornecedores. Os serviços 

citados não estão reservados. Tarifa e disponibilidade sujeitas a alteração sem aviso prévio.

NÃO INCLUSO

Bebidas;

Passagem aérea de ida e volta;

Refeições não indicadas;

Gastos de natureza pessoal ou extras nos hotéis;

Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valor por pessoa em apartamento duplo, a partir de: Entrada de R$ 321,50 + 11 vezes de R$ 321,50.


