Viva a Vida Viagens - Nordeste Espetacular / Rodo - Aéreo "LOTADO"

Saída: 01/02/2022 - Terça-feira Retorno: 15/02/2022 - Terça-feira Duração da Viagem: 15 dias Preço à vista: R$ 5.490,00 Preço parcelado: Consulte
Parcelamento
SOBRE A VIAGEM
O Nordeste brasileiro é um dos destinos mais desejados do país, extremamente popular entre turistas brasileiros e estrangeiros. Talvez seja a maravilhosa
combinação de praias paradisíacas, seus inúmeros resorts, cultura por todos os lados ou então o sol quente o ano todo.
"Vamos experimentar as alegrias, as belezas e os sabores do Nordeste Brasileiro."
ROTEIRO
1º Dia:
CURITIBA/ FORTALEZA:
Apresentação no Aeroporto Internacional Afonso Pena as 07h00 em frente ao balcão de check in da cia aérea LATAM. Conferência de documentação e check in.
Embarque com destino à Fortaleza. Desembarque no aeroporto local e deslocamento ao hotel. Restante da tarde e noite livres.
2º Dia:
FORTALEZA / CITY TOUR/ PRAIA DO CUMBUCO:
Café da manhã. Saída para city tour panorâmico, conhecendo as principais atrações turísticas e culturais de Fortaleza. Visitaremos os tradicionais bairros de
Iracema, Meireles e Mucuripe, o Centro Cultural Dragão do Mar, a Antiga Cadeia Pública, o moderno bairro da Aldeota e o centro antigo entre outros locais. Após
nossa visitação seguiremos com destino a uma das praias mais populares do Ceará: a Praia do Cumbuco. O local é uma antiga vila de pescadores cercada por
uma bela paisagem com praias, dunas de areias brancas e lagoas. Tempo livre no local para almoço e banho de mar. Retorno ao hotel no final da tarde. Noite
livre.
3º Dia:
FORTALEZA / CANOA QUEBRADA / NATAL:
Café da manhã e check out. Saída com destino a Natal, onde no percurso visitaremos a bela praia de Canoa Quebrada, um dos cartões de visita no Ceará.
Tempo livre no local para banho e almoço. No meio da tarde continuação de viagem com destino a Natal, com chegada prevista a noite diretamente ao hotel.
Noite livre.
4º Dia:
NATAL / CAJUEIRO/ PRAIA DE PIRANGI:
Café da manhã. Saída para city tour pelos principais pontos turísticos de Natal, visitando a Via Costeira, Praias Urbanas de Areia Preta, Praia dos Artistas, do
Meio e do Forte, Fortaleza dos Reis Magos, bairros de Santos Reis, Rocas e Ribeira, Centro da Cidade, dentre outros atrativos turísticos. Na sequência,
seguiremos até Pirangi do Norte, onde conheceremos ao Maior Cajueiro do Mundo. Após nossa visitação, seguiremos a uma barraca de praia onde teremos
tempo livre para almoço e aproveitar a praia. Retorno a Natal no final da tarde. Noite livre.
5º Dia:
NATAL/ PRAIA DA PIPA / JOÃO PESSOA:
Café da manhã e check out. Início de nossa viagem com destino a João Pessoa, com uma parada programada para conhecer e aproveitar uma das mais lindas
praias do litoral potiguar: A Praia da Pipa. O local é super descolado, com lindas praias, restaurantes e lojinhas para todos os gostos e bolsos. Tempo livre no
local para banho e almoço. No final da tarde seguiremos com destino à João Pessoa.
6º Dia:
JOÃO PESSOA/ PÔR DO SOL NA PRAIA DO JACARÉ:
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, curtir a praia ou excursões opcionais. À tarde, visitaremos a praia do Jacaré, para apreciar o lindo pôr do sol
ao som do Bolero de Ravel em sax. No local também é possível visitar o mercado de artesanato, caminhar pelo calçadão e realizar um passeio opcional de
catamarã pelo Rio Paraíba. Ao anoitecer retorno ao hotel. Noite livre. 6º pernoite.
7º Dia:
JOÃO PESSOA/ OLINDA/ RECIFE:
Café da manhã e check out. Seguriremos neste dia rumo ao estado de Pernambuco, iniciando nosso tour conhecendo um pouco da história deste importante
estado. A apenas 120 Km de distância da capital paraibana, descortina-se a cidade de Olinda, considerada Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade pela
UNESCO. Durante o nosso tour, passaremos por belas praias e visitaremos o Alto da Sé, com seus monumentos históricos (museus e igrejas), que datam do
século XVI e XVII. Terminada nossa visitação à Olinda seguiremos com destino à Recife, linda capital pernambucana cortada pelos rios Capibaribe e Beberibe,
conhecida como a Veneza Brasileira. Visitaremos entre outros locais o Marco Zero, o Parque 13 de Maio, Palácio do Governo, Teatro Santa Isabel, Casa da
Cultura e orla marítima da famosa praia de Boa Viagem. Terminada nossa visitação seguiremos diretamente ao hotel. Noite livre.
8º Dia:
PORTO DE GALINHAS:
Café da manhã. Neste dia visitaremos a linda Porto de Galinhas. Localizada a apenas 60 km do Recife, já foi eleita 10 vezes consecutivas como a melhor praia do
Brasil pela revista Viagem e Turismo. Suas águas calmas, cristalinas e a uma temperatura média de 27ºC durante o ano inteiro, além da beleza de suas piscinas
naturais, com inúmeros peixinhos e várias outras espécies marinhas, encantam e atraem os visitantes de todas as idades e dos mais variados locais.
Dia interio livre para aproveitar a praia ou fazer Passeios opcionais como Jangada pelas piscinas naturais (sujeito à maré baixa) e de Buggy, o famoso ponta a
ponta pelas principais praias de Porto de Galinhas. Ao final da tarde retorno à nosso hotel. Noite livre. 8º pernoite.
9º Dia:
RECIFE/ MARAGOGI / MACEIÓ:
Café da manhã e check out. Saída com destino a Maragogi, paraíso da Costa Dourada e conhecida como uma das jóias do litoral brasileiro. Teremos o dia para

aproveitar suas praias e piscinas naturais com águas calmas e cristalinas. Em horário oportuno, continuação de nossa viagem até Maceió. Chegada prevista à
noite diretamente ao hotel. Noite livre.
10º Dia:
MACEIÓ / PRAIA DO FRANCÊS / MACEIÓ:
Após café da manhã, início de nossa visita pela capital alagoana. Em um passeio panorâmico, passaremos por locais como o Teatro Deodoro, o Palácio Floriano
Peixoto, a Igreja dos Martírios, o mirante de São Gonçalo e as praias de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca. Terminado nosso city tour em Maceió, seguiremos com
destino a Praia do Francês, onde teremos tempo livre para almoço e banho de mar. Retorno ao hotel no final da tarde. Noite livre.
11º Dia:
MACEIÓ/ PRAIA DE PARIPUEIRA:
Café da manhã. Neste dia visitaremos outra linda praia do “Caribe Alagoano”: Paripueira. O nome significa praia de águas mansas e mornas, e fica à
aproximadamente 30 Km de Maceió. Essa praia destaca-se em beleza devido a suas águas cristalinas, piscinas naturais, além de suas areias brancas e macias.
Passaremos nosso dia emu ma das melhores barracas de praia do local, para assim vivenciarmos e aproveitarmos este paraiso. Retorno a Maceió previsto no
final da tarde, Noite livre. 1
12º Dia:
MACEIÓ/ ARACAJÚ/ CITY TOUR:
Café da manhâ e check out. Início de viagem com destino a Aracajú. Chegada prevista no final da manhã e tempo livre para almoço. A tarde, saída para passeio
pelos principais pontos turisticos da cidade. Aracaju foi fundada em 1855, sendo uma das primeiras cidades planejadas do pals, com ruas centrais tragadas em
forma de tabuleiro de xadrez. Neste passeio, conheceremos o mirante da 13 de Julho, Praça Tobias Barreto com seu viveiro de aves silvestres, o novo mercado
Municipal, a Rua 24 Horas com seu artesanato local, a Catedral Municipal e a colina de Santo Antonio, de onde teremos uma visão de toda a cidade e da Praia de
Atalaia. Terminado nossa visitação seguiremos à nosso hotel. Noite livre.
13º Dia:
ARACAJÚ / PONTAL / MANGUE SECO / SALVADOR:
Após o café da manhã, partiremos rumo a pequena localidade de Pontal, localizada na divisa de Sergipe com a Bahia, onde faremos a travessia do Rio Real para
chegarmos até a exuberante praia de Mangue Seco. O local se tornou reconhecido por servir de cenário para o filme e novela "Tieta", além de possuir
aproximadamente 30 quilômetros de praias com areias brancas e águas cristalinas. Tempo livre para almoço e banho de praia no local. No final da tarde,
continuação de viagem até Salvador. Chegada prevista a noite diretamente ao hotel.
14º Dia:
SALVADOR/ CITY TOUR:
Café da manhã. Saída para city tour pela linda Salvador. Iniciaremos nossa visita pedindo bençãos na Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, ícone da devoção e
sincretismo religioso. Logo após seguiremos à parte histórica da cidade, visitando o Terreiro de Jesus, o Largo do Pelourinho e a Igreja de São Francisco. Pausa
para almoço (não incluso) no Pelourinho. Após nosso almoço, desceremos o emblemático Elevador Lacerda, para acessarmos ao Mercado Modelo, onde teremos
tempo livre para compras de artesanato e produtos locais. Seguiremos nosso tour visitando um dos principais pontos turísticos de Salvador, o Farol da Barra.
Pausa para fotos no local antes de seguirmos nossa panorâmica pela orla, passando pelas praias de Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Jardim de Alá e
Itapuã. Após nossa panorâmica, retorno ao hotel no final da tarde. Noite livre. 13º pernoite.
15º Dia:
SALVADOR / CURITIBA:
Café e manhã livre. Em horário oportuno check out e deslocamento ao aeroporto local. Embarque em voo de retorno à Curitiba.
VALORES
R$ 5.490,00 - preço por pessoa em apartamento duplo + taxa de embarque R$ 77,00
R$ 5.390,00 - preço por pessoa em apartamento triplo + taxa de embarque R$ 77,00
FORMAS DE PAGAMENTO:
Cartões de crédito: 15 % de entrada e saldo em até 9 parcelas sem juros;
Cheques: 15% de entrada e saldo em até 8 parcelas sem juros (mediante consulta);
Boleto bancário: 15 % de entrada e saldo parcelado até a data da viagem;
À vista: 5% de desconto.
ITENS INCLUSOS
Passagens aéreas desde Curitiba voando LATAM;
Transfer privativo de chegada em Fortaleza;
Transporte em ônibus leito turismo privativo durante todo o roteiro;
2 noites de hospedagem em Fortaleza com café da manhã;
City tour em Fortaleza e visita a praia de Cumbuco;
Visitação a praia de Canoa Quebrada com day use incluso em barraca de praia;
2 noites de hospedagem em Natal com café da manhã;
City tour guiado em Natal;
Visitação a Praia da Pipa com day use incluso em barraca de praia;
2 noites de hospedagem em João Pessoa com café da manhã;
City tour em Recife e Olinda;
2 noites de hospedagem em Porto de Galinhas com café da manhã;
Visitação a Maragogi com day use incluso em barraca de praia;
2 noites de hospedagem em Maceió com café da manhã;
City tour em Maceió e visita a Praia do Francês;
1 noite de hospedagem em Aracajú com café da manhã;
City tour guiado em Aracajú;
Visita a Mangue Seco;
2 noites de hospedagem em Salvador com café da manhã;
City tour guiado em Salvador;
Transfer privativo de saída em Salvador (aeroporto);
Seguro de viagem;
Acompanhamento de guia local nas visitações previstas;

Kit personalizado de viagem;
Guia acompanhante durante o roteiro;
Assistência Ideia Operadora em todos os destinos.
ITENS NÃO INCLUSOS
Taxas de embarque;
Excursões ou ingressos não expressos como incluso;
Extras de caráter pessoal dos passageiros;
Refeições e bebidas não expostas como inclusas;
Gorjetas ou tips;
Tudo que não estiver especificado nos itens inclusos.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Tarifário expresso em reais;
Hotelaria confirmada em categoria 3* superior e 4*;
Tarifário calculado com base em um no mínimo de 30 passageiros pagantes;
Para valores em apartamentos single ou outras configurações, favor consultar;
Os voos bloqueados junto a cia aérea estão sujeitos a alteração por parte da mesma;
Os voos previstos no pacote possuem franquia de 1 bagagem despachada de 23kg +bagagem de mão;
Os assentos do ônibus utilizado durante a parte terrestre serão marcados de acordo com a ordem e disponibilidade na aquisição do pacote.I
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