Semana Santa - Maceió (AL)
Praia do Frances / Maragogi
Período: 09 a 12 de Abril de 2020
EXCURSÃO RODOVIÁRIA
Programação:
1º DIA (10/04 – Sexta-feira): Às 2hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos
Guararapes, portão 6 – Terreo. para embarque com destino à Maceió (AL) previsão de
chegada às 8hs. Em seguida, faremos city tour histórico e panorâmico onde visitaremos o
bairro do Jaraguá, Teatro Deodoro, Igreja Matriz, entre outros. Após almoço, faremos
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel. Tarde livre para descanso
e atividades independentes. Programação noturna: Shopping Center Maceió
2º DIA (11/04 - Sábado): Às 9h saída para dia de lazer na Praia de Francês (Sugerimos ao
grupo passeio de barco para observação dos corais e arrecifes – Opcional). Às 14h faremos
visita a cidade histórica de Marechal Deodoro. Programação noturna: Restaurante Brasileiro
(Opcional não incluso no pacote)
3º DIA (12/04 - Domingo): Às 8h acerto de extras no hotel e saída com destino à 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). Às 15h saída com destino à Recife (PE). Previsão de chegada às 19h.
Desembarque no local de embarque. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS
• Guia
acompanhante
e
local
NOSSO PACOTE INCLUI:
(Embratur).
• Ônibus de turismo com ar, tv, som;
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
• 02 diárias no Hotel Categoria
Turística;
• Extra de qualquer natureza que não
• Serviço de bordo: água, refrigerante e
esteja mencionado neste roteiro.
lanche;

PREÇO POR PESSOA:
• Apto duplo: R$ 800,00 ou 5 x R$ 160,00 (cheque ou cartão)
• Apto triplo: R$ 760,00 ou 5 x R$ 152,00 (cheque ou cartão)
• A excursão poderá ser paga nos cartões de crédito Hiper, Visa e Mastercard.
OUTRAS INFORMAÇÕES COM A:

CARAVANA TURISMO / Alfredo de O. Viagens LTDA.
Avenida Conde da Boa Vista, n.º 1016, loja 02 – Recife - PE (81) 3221.4957 / 9.9645-2945(ZAP) / 9.9442-9182(ZAP).

Site: www.caravanaturismo.com.br / E-mail: comercial@caravanaturismo.com.br

