SEMANA SANTA

Aracaju com
Salvador
18 a 22 de Abril de 2019
Programação:
1º DIA (18/04 – Quarta-feira): Às 05h. apresentação do grupo na Praça do Derby para embarque com
destino a Aracaju com previsão de chegada às 14h. para fazermos acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva) no Hotel NB ou similar. Programação noturna: Sugerimos ao grupo ida a Passarela
do Caranguejo
2º DIA (19/04 – Quinta-feira): Às 08h. acerto de extras no hotel e saída com destino à Salvador (BA) com
previsão de chegada às 14h. onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no
Hotel Bahia Mar ou similar. À tarde, faremos city tour histórico e panorâmico visitando o Pelourinho,
Cidade Alta, Cidade Baixa, Elevador Lacerda, Mercado Modelo e Igreja do Senhor do Bonfim.
Programação noturna: Barraca Acarajé da Dinda
3º DIA (20/04 – Sexta-feira): Às 08h. saída para o porto onde faremos passeio de barco às Ilhas de
Itaparica e do Frade (Opcional não incluso no pacote). No final da tarde retorno ao hotel. Noite:
Sugerimos ao grupo casa de Show Bambara (entrada não inclusa no pacote).
4º DIA (21/04 - Sábado): Às 09h. saída para dia de lazer na Praia do Forte onde visitaremos o Projeto
Tamar. Retorno ao hotel em horário a combinar. Noite: Sugerimos Barzinhos na Orla da praia de Rio
Vermelho.
5º DIA (22/04 - Domingo): Manhã livre para atividades independentes, como banho de mar e piscina do
hotel. Às 12h. acertos de extras no hotel e saída com destino ao Recife (PE). Previsão de chegada às
00h. do dia 23/04. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Ônibus de turismo com ar, tv, som;
 01 diária no Hotel NB ou similar;
 03 diárias no Hotel Bahia Mar ou similar;
 Guia acompanhante e local (EMBRATUR).
 Serviço de bordo: água e refrigerante;

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
Extra de qualquer natureza que não esteja
mencionado neste roteiro.

PREÇO POR PESSOA:
Apto. Duplo: R$ 1.380,00 ou 6x R$ 230,00 (cheque ou cartão Hiper, Visa ou Mastercard);
Apto. Triplo: R$ 1.350,00 ou 6x R$ 225,00 (cheque ou cartão Hiper, Visa ou Mastercard);
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

