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Salvador + Recife - Paixão de Cristo

Saída: 14/04/2019 - Domingo Retorno: 21/04/2019 - Domingo Duração da Viagem: 8 dias
Preço à vista: R$ 2.495,83 Preço parcelado: Consulte Parcelamento
SOBRE A VIAGEM
Recife é um município brasileiro, capital do estado de Pernambuco, localizado na Região Nordeste do país.
Com área territorial de aproximadamente 218 km², é formado por uma planície aluvial, tendo as ilhas,
penínsulas e manguezais como suas principais características geográficas
Salvador é notável em todo o país pela sua gastronomia, música e arquitetura, também reconhecidas
internacionalmente. A influência africana em muitos aspectos culturais da cidade a torna o centro da
cultura afro-brasileira.Primeira sede da administração colonial portuguesa do Brasil, a cidade é uma das
mais antigas da América e uma das primeiras cidades planejadas, ainda no período do Renascimento.

VALORES
R$ 2.495,83 - preço por pessoa em apartamento duplo
R$ 2.304,17 - preço por pessoa em apartamento triplo
R$ 3.348,61 - preço em apartamento single

ITENS INCLUSOS
?7 NOITES DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ (2 EM SALVADOR, 2 EM MACEIÓ E 3 EM
RECIFE)
ONIBUS DE TURISMO COM AR E TOALETE E ÁGUA MINERAL
TRASLADO DE CHEGADA EM SALVADOR E DE SAÍDA RECIFE
EQUIPE DE RECEPÇÃO NO AEROPORTO
ACOMPANHAMENTO DE GUIA DE EXCURSÃO
VISITAS COM GUIAS LOCAIS EM: SALVADOR / ARACAJU / MACEIÓ E RECIFE;
INGRESSO PARA O ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO
SOBRE A VIAGEM
REFEIÇÕES E BEBIDAS
TAXAS E INGRESSOS PARA IGREJAS E MUSEUS
DESPESAS DE CARÁTER PESSOAL
AÉREO IDA E VOLTA - NOS CONSULTE.

ROTEIRO

Dia 1:
Chegada dos passageiros a Salvador x transfer Aeroporto para Hotel, após acomodações restantes do dia
livre.

Dia 2:
Após o café da manhã saída às 8hs, passeio de dia inteiro pela linda Capital Baiana, conhecendo o famoso
Farol da Barra, o Centro Histórico e o Pelourinho. À tarde, após o almoço (não incluso), parada na
Sorveteria da Ribeira para desfrutar um delicioso sorvete de frutas tropical(opcional), Igreja do Senhor do
Bomfim, o Santuário de Irmã Dulce, terminando o tour no Mercado Modelo, com tempo programado para
compras. Noite livre ou programação a combinar com o Coordenador do Grupo. Pernoite em Salvador
HOTEL

Dia 3:
Após o café da manhã saída às 7hs, iniciaremos nosso roteiro via terrestre, com ônibus turismo, pela Linha
Verde, no percurso visitaremos Aracajú, a bela Capital Sergipana, onde o visitaremos suas igrejas, prédios e
monumentos que convivem harmoniosamente com a arquitetura moderna e a natureza de suas praias.
Após o almoço (não incluso), seguiremos viagem, até Maceió (617km), passando pelo Rio São Francisco
(Velho Chico), para pernoite em hotel selecionado, noite livre, ou programação a combinar com o
Coordenador do Grupo. Pernoite em Maceió. HOTEL.

Dia 4:
Após o café da manhã saída às 8hs, passeio de dia inteiro, nas Praias de Pajuçara, Ponta Verde, Barra de São
Miguel (Parada para foto), Praia do Francês, com tempo livre para banhos de mar e Almoço (não incluso),
após as 14:30 seguiremos para Pontal da Barra, onde destacamos o artesanato (parada 1 hora para
compras), terminando o dia pela bela Capital Alagoana, adornada de coqueiros, visitando o Teatro

Deodoro, Palácio Floriano Peixoto, as Praias de Pajuçara. Noite livre ou programação a combinar com o
Coordenador do Grupo. Pernoite em Maceió. HOTEL.

Dia 5:
Após o café da manhã saída às 8hs, continuação da viagem pela BR-101. São 260km até Recife e mais de
80km à beira mar. Este trecho do litoral brasileiro é conhecido como a Costa Dourada e reconhecido como
o mais bonito do Nordeste e um dos mais belos do Brasil. No percurso visitaremos o Porto de Galinhas, uma
das mais famosas praias pernambucanas, toda protegida por arrecifes, formando piscinas naturais de rara
beleza, com tempo livre para banhos de mar. Após o almoço (não incluso), seguiremos viagem até Recife
para pernoite em hotel previamente selecionado. Noite livre, ou programação a combinar com o
Coordenador do Grupo. Pernoite em Recife. HOTEL.

Dia 6:
Após o café da manhã saída às 8hs, city tour pela romântica capital pernambucana, com suas belas praias
protegidas por arrecifes. Após o almoço (não incluso), seguiremos para Olinda, patrimônio da humanidade,
que combina a lembrança do passado com a natureza exuberante. Noite livre, ou programação a combinar.
Pernoite em Recife. HOTEL.

Dia 7:
Manhã livre. Após ao Almoço (não incluso) as 13hs, saída do hotel para o Grande Espetáculo da Paixão de
Cristo em Nova Jerusalém (180km), o maior teatro ao Ar livre do mundo, é uma cidade teatro com 100 mil
metros quadrados, o que equivale a um terço da área murada de Jerusalém original, onde JESUS viveu seus
últimos dias, nove palcos- plateias reproduzem cenários naturais, fundado por Plinio Pacheco. Após o
termino do espetáculo retornaremos para o Hotel. Pernoite em Recife. HOTEL.

Dia 8:

Após o café da manhã, manhã livre para aproveitar um pouquinho o hotel. Check- out até 12h. Em horário
oportuno deslocamento ao Aeroporto Internacional do Recife-Guararapes / Gilberto Freyre.

HOTÉIS PREVISTOS
Salvador - Monte Pascoal Praia Hotel
Maceió - Hotel Maceió Mar
Recife - Bristol Recife Hotel & Convention
*Lista de hotéis são previstos, podem sofrer alteração

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Obrigatório portar o RG original ou CNH dentro da validade (Menores até 11 anos é possível portando a
Certidão de Nascimento original);
Formas de pagamento: Depósito bancário, cartão débito e crédito e cheques sob consulta.
Contas para pagamentos e informações comerciais das viagens: Clique aqui para visualizar.
Número mínimo de pessoas para realização da viagem:
Os horários podem sofrer alterações e serão sempre reconfirmados;
Levar roupas confortáveis;
Os valoresp odem sofrer alterações sem aviso prévio.
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