Carnaval 2019 em
Maceió
Praia do Francês / Dunas de Marapé / Maragogi
02 a 06 de Março de 2019
Programação:
1º DIA (02/03 - Sábado): Às 05h.concentração do grupo na Praça do Derby (Banco Bradesco) e
às 05h.30min. em Boa viagem (restaurante Ponteio Grill) para embarque em transporte próprio
para o turismo com destino à Maceió, previsão de chegada para as 12h. com imediata
acomodação em aptos duplos e triplos (conforme disponibilidade). Tarde livre para banho de mar
e piscina do Hotel. Programação noturna: Maceió Shopping.
2º DIA (03/03 – Domingo): Às 07h.30min. saída para dia de lazer na Praia das Dunas de
Marapé (Local com estrutura para banho e restaurante – Recepção com almoço (opcional) e
coquetel de boas-vindas - Opcional). Retorno ao hotel no final da tarde. Programação noturna:
Sugerimos orla da Praia de Pajuçara (Bares e restaurantes).
3º DIA (04/03 – Segunda-feira): Às 08h. saída com destino as Nove Ilhas para passeio de barco
e Ilha do Carlito (opcional não incluso no pacote). A tarde faremos um City-Tour histórico e
panorâmico. Programação noturna: Bares e restaurantes da orla.
4º DIA (05/03 – Terça-feira): Às 07h.30min. saída para dia de lazer na Praia do Francês, à tarde
retorno ao hotel. Programação noturna: A combinar.
5º DIA (06/03 – Quarta-feira): Às 08h. acerto de extras do hotel, bagagem no ônibus e saída
para Maragogi (AL). Manhã livre para atividades independentes, como: Passeio de barco as
Galés – Piscinas naturais à 6Km de distância da praia, atualmente um dos principais atrativos da
região (Opcional não incluso no pacote. Valor aproximado R$ 75,00 por pessoa). Às 15h.
daremos início a nossa viagem de retorno ao Recife, previsão de chegada para as 19h. Fim dos
nossos serviços.

NOSSO PACOTE INCLUI:





Ônibus de turismo com ar, tv, som;
04 diárias no Hotel Pajuçara****
(www.pajucarahotel.com.br) ou similar;
Serviço de bordo: água e refrigerante;
Guia acompanhante (Embratur).

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:


Extras de qualquer natureza que não
estejam mencionados nesse roteiro.

PREÇO POR PESSOA:




Apto duplo: R$ 1.350,00 ou 5 x de R$ 270,00 (cheque ou cartão)
Apto triplo: R$ 1.280,00 ou 5 x de R$ 256,00 (cheque ou cartão)
A excursão poderá ser paga nos cartões de crédito Hiper, Visa e Mastercard.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

