Carnaval em Aracajú (SE)
Praia de Atalaia / Cânions do Xingó/ São
Cristóvão
01 a 06 de Março de 2019
Locais e horários de saída:
05h. Praça do Derby (Banco Bradesco)
05h.30min. Boa Viagem (Restaurante Ponteio Grill)

Programação:
1º DIA (02/03 – Sábado): Concentração do grupo nos horários acima marcados para embarque em
transporte próprio para o turismo com destino à Aracaju (SE). Às 12h. previsão de chegada em Maceió.
Parada para o almoço (incluso no pacote). Após a refeição o grupo seguirá viagem para Aracaju,
previsão de chegada às 17h. acomodações em aptos duplos e triplos (conforme reserva). Programação
noturna: Sugerimos barzinhos na orla da Praia de Atalaia.
2º DIA (03/03 – Domingo): Às 09h. saída com o guia local para city tour panorâmico conhecendo o
centro histórico, praias da orla, Centro de Arte e Cultura de Sergipe, Mercado Municipal, oceanário, entre
outros. À tarde, faremos visita à cidade de São Cristóvão com retorno ao hotel no final da tarde.
Programação noturna: Passarela do Caranguejo.
3º DIA (04/03 – Segunda-feira): Às 06h. saída para passeio de barco pelo Rio São Francisco na região
do Xingó onde navegaremos por entre as rochas dessa gigantesca muralha encravada no meio do Alto
Sertão de Sergipe, onde contemplaremos por entre uma paisagem inesquecível. São vales grandiosos
que formam cânions de até 50 metros de altura, circundando um lago que, em alguns pontos, atinge até
190 metros de profundidade. Ninhais de garças e ilhas flutuantes completam o espetáculo. Em Xingó, a
natureza caprichou em todos os detalhes (Passeio opcional. Valor aproximado com almoço incluso
R$ 130,00 por pessoa). Retorno à Aracaju após passeio. Programação noturna livre
4º DIA (05/03 – Terça-feira): Às 08h. saída para dia de lazer na Praia de Mangue Seco.
Tarde livre na Praia de Atalaia. Noite: Programação carnavalesca da Orla da Praia de Atalaia.
5º DIA (06/03 – Quarta-feira): Às 08h. acerto de extras do hotel, bagagem no ônibus e retorno para o
Recife (PE) com parada para almoço (incluso no pacote), seguindo viagem com previsão de chegada
às 18h. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Transporte próprio para o turismo;
 04 diárias em hotel categoria turística;
 Serviço de bordo: água, refrigerante e
lanches;
 Guia acompanhante (Embratur).
PREÇO POR PESSOA:



NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:


Extra de qualquer natureza que não
esteja mencionado neste roteiro.

Apto duplo: R$ 1.600,00 ou 05 x R$ 320,00 (cheque ou cartão)
Apto triplo: R$ 1.500,00 ou 05 x R$ 300,00 (cheque ou cartão)

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

