Carnaval 2019
Serra e Litoral Capixaba
Vitória / Guarapari / Domingos Martins / Marataízes
Período: 01 a 06 de Março de 2019
Programação:
1º DIA (01/03 – Sexta-feira): Às ____ apresentação do grupo no Aeroporto Internacional do Guararapes Gilberto Freyre para embarque às ____
no voo ________ com destino à Vitória (ES). Previsão de chegada às ______. Recepção e traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e
triplos (Conforme reserva). Tarde livre para atividades independentes. Programação noturna: Sugerimos ao grupo ida aos barzinhos e
restaurantes do Triangulo das Bermudas na praia do Canto (Opcional não incluso no pacote). Pernoite
2º DIA (02/03 - Sábado): Às 08h. saída com destino a Praia de Guarapari. Dia de lazer numa das mais belas praias do litoral capixaba com
possibilidade de fazermos passeio de barco (não incluso no pacote – passeio feito de acordo com a tábua de maré). Retorno ao hotel em horário
a combinar. Noite: Sugerimos ao grupo visita a um shopping center local (opcional). Pernoite
3º DIA (03/03 - Domingo): Às 08h. saída com destino a Domingos Martins – localizada a 42km de Vitória (ES) na região centro serrana capixaba,
com suas belas paisagens de montanhas e clima ameno durante a maior parte do ano. Ao chegarmos em Domingos Martins, visitaremos os seus
principais pontos turísticos da cidade, como: A Biblioteca Municipal Argentina Lopes Tristão, Igreja Evangélica de Confissão Luterana, Marco da
colonização Alemã, Paroquia de Santa Isabel, Pórtico da Cidade para fotografia, entre outros. Retorno a Vitória no final da tarde. Pernoite
4º DIA (04/03 – Segunda-feira): Às 08h. saída com destino à Marataízes, conhecida como a “Perola Capixaba”. Dia de lazer nas belas praias do
litoral sul capixaba. Retorno ao hotel em Vitória no fim da tarde. Pernoite
5º DIA (05/03 – Terça-feira): Às 09h. saída para o Centro Histórico de Vitória onde faremos um tour a pé pelos principais pontos turísticos como
Mercado Capixaba (artesanato em argila, palha, bambu, entre outros), Catedral de Vitória, Palácio Anchieta, entre outros (esse tour é conhecido
como Projeto Visitar). Parada para almoço não incluso no pacote. Noite: sugerimos barzinhos na orla da Praia de Camburi (opcional). Pernoite
6º DIA (06/03 – Quarta-feira): Às 08h. acerto de extras do hotel e saída com destino ao Aeroporto de Vitória – Eurico de Aguiar Salles para
embarque às _____no voo ______ com destino à Recife (PE). Previsão de chegada às ____. Fim dos nossos serviços

NOSSO PACOTE INCLUI:

Transporte próprio para o turismo nos passeio e traslados;


05 diárias em hotel classe turística com café da manhã;

 Bilhete aéreo voando (Recife / Vitória / Recife)
 Guia acompanhante (Embratur).
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
 Extra de qualquer natureza que não esteja mencionado neste roteiro.
PREÇO POR PESSOA
(Parte terrestre + Parte aérea – Sujeito a reajuste sem aviso prévio):





Apto duplo: R$ 3.400,00 em 10x de R$ 340,00 (Cheque ou cartão);
Apto triplo: R$ 3.300,00 em 10x de R$ 330,00 (Cheque ou cartão); 
*A excursão poderá ser paga nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

