SEMANA SANTA 2019

Natal com Praia de Galinhos
Praia de Galinhos / Genipabu

Período: 18 a 21/04/2019
Embarques:
Às 6h – Boa Viagem, em frente ao Restaurante Ponteio Grill.
Às 6h 30min – Derby, em frente ao Bradesco.
Às 7h – Olinda, no primeiro posto de gasolina após o Atacadão.

Opção 02
04 Dias

Roteiro Previsto
1º Dia: 18 / 04 / 2019 (Quinta-feira) - Recife / Natal-RN / City Tour / Casa do Matuto.

Comparecimento dos excursionistas nos horários e locais acima marcados para embarque em transporte próprio para turismo
com ar, com destino a Natal-RN. Chegada prevista para as 11h 30min. Acompanhados do guia local, seguiremos para nosso almoço
opcional em restaurante típico (opcional). Após o almoço, faremos o nosso city tour na cidade. Final da tarde, faremos nossa
acomodação no Hotel Golden Tulip**** localizado na Praia de Ponta Negra (ou similar).
Por volta das 19h, iremos a Casa do Matuto, localizada na Praia dos Artistas, com um espaço amplo e aconchegante, que
resgata nossas tradições nordestinas. Oferecendo um cardápio baseado na tradicional culinária nordestina, com show de humor e forró
pé de serra (opcional). Retorno para o hotel a combinar com o guia.

2º Dia: 19 / 04 / 2019 (Sexta-feira) - Natal / Praia de Galinhos / Natal.
Logo após nosso café da manhã, por volta das 7h 30min, já com roupas de banho, seguiremos com destino a Praia de
Galinhos (RN). Localizada a 170km de Natal, Galinhos é a maior produtora de sal do Brasil, 90% do sal produzido no país vem dessa
região, com destaque para a Salina Diamante Branco. Com lagoas que viram piscinas naturais entre dunas móveis, praias isoladas
que surgem e desaparecem no ritmo da maré, montanhas de sal que riscam o horizonte das salinas locais e um mangue que serve de
cenário para passeios gastronômicos de barco (opcional). Um belíssimo passeio marcado pela vegetação típica da caatinga, dunas
multicoloridas, falésias e extensas praias desertas...
Previsão de chegada às 10h 30min. Assim que chegarmos, faremos uma travessia de barco, pois carros não entram, são
10min de navegação até uma ilha onde de um lado fica o rio e do outro lado da ilha, o mar, excelentes locais para banho.
Almoço (opcional) no restaurante de apoio. Às 15h, deixaremos este paraíso retornando para o nosso hotel.
Noite livre para curtir a badalada orla da Praia de Ponta Negra.

3º Dia: 20 / 04 / 2019 (Sábado) - Natal / Genipabu.
Às 8h, após o nosso café da manhã, sairemos já com roupa de banho para a famosa Praia de Genipabu com imperdível
passeio de buggy (opcional) pelas suas dunas móveis e fixas e passeio de dromedários (opcional). Às 15h retorno para o hotel. Às 19h,
sairemos para jantar em restaurante típico (opcional). Retorno a combinar.

4º Dia: 21 / 04 / 2019 (Domingo) - Natal / Recife.
Após nosso café da manhã, às 9h, já com as malas no nosso transporte, deixaremos a cidade de Natal com destino a João
Pessoa –PB, onde faremos o nosso almoço (opcional) no Restaurante Palace Grill. Após almoço, daremos início a nossa viagem de
regresso ao Recife. Chegada prevista para as 17h nos mesmos locais de embarque.

Fim dos nossos serviços.
Nosso pacote inclui:
1.
2.
3.
4.
5.

Transporte próprio para turismo com ar;
03 diárias no hotel Golden Tulip**** (ou similar);
Transfer para os passeios inclusos;
Serviço de bordo;
Guia acompanhante (Mtur).

VALORES POR PESSOA:
APARTAMENTO
DUPLO ou TRIPLO
INDIVIDUAL

Hotel Golden Tulip
https://ponta-negra.goldentulip.com/pt-br/

À VISTA
R$ 1.050,00
R$ 1.600,00

Parcelado em até:
1 + 4 de R$ 210,00
1 + 5 de R$ 267,00

Formas de parcelamento: Em cheques pré datados com entrada à vista ou em cartão de crédito.
Condições Gerais:
1.
2.
3.

Saída garantida com no mínimo 30 passageiros pagantes por ônibus ou com menos em micro-ônibus – Vagas
limitadas;
Criança de 1 a 5 anos viajando no colo e hospedada no mesmo apartamento com os pais é cortesia, de 6 a 9 anos 50% de
desconto desde que esteja acompanhada com 2 adultos pagantes no mesmo apartamento.
Torna-se obrigatória a apresentação da carteira de identidade (original).

CANCELAMENTO:
1. Até 30 dias da saída multa de 10%, até 07 dias antes 50%, em prazo a combinar com a empresa.

OUTRAS INFORMAÇÕES COM A:
CARAVANA TURISMO
Av. Conde da Boa Vista n.º 1016 lj 02 – Recife-PE
(81) 3221.4957 / 3031.5335 / 9.9645.2945 (WhatsApp) / 9.8726.2530 / 9.9224.0803.
www.caravanaturismo.com.br / contato@caravanaturismo.com.br

