
 

Excursão Mini do Nordeste 

Maceió – Recife – João Pessoa – Natal 

 
1º DIA: 14/07 (Domingo) – BELÉM / MACEIÓ 

Apresentação para embarque na Brazil Amazon Turismo, endereço: Tv. 

Vileta, 2456 – Marco, entre Av. Almirante Barros e Av. Romulo Maiorana, as 

21h00min, saída as 22h00min com destino à capital Alagoana. Paradas 

pré-programadas para alimentação e higiene pessoal, Pernoite no ônibus. 

 

2º DIA: 15/07 (Segunda-feira) – BELÉM / MACEIÓ 

Dia de viagem. Paradas pré-programadas para alimentação e higiene 

pessoal, Pernoite no ônibus. 

 

3º DIA: 16/07 (Terça-feira) – MACEIÓ 

Chegada prevista para o começo da manhã passeio panorâmico 

percorrendo os principais pontos turísticos da cidade desde o tradicional 

bairro de Jaraguá com seu patrimônio histórico e cultural. Em 

continuação, dentre outros atrativos. Passeio a uma das mais belas e 

badaladas praias do Litoral Sul Alagoano: praia do Francês, onde o verde 

azulado de suas águas é o mágico tempero que cativa os visitantes e os 

recifes suavizam as ondas convidando a um atrativo banho de mar. Check 

in no hotel e noite livre.  

 

4º DIA: 17/07 (Quarta-feira) – MACEIÓ / PRAIA DO GUNGA 

Saída após café da manhã saída com destino a Barra de São Miguel, local 

onde terá uma travessia de barco. Passaremos por belas paisagens que a 

Lagoa do Roteiro oferece, desembarcando posteriormente na 

paradisíaca praia do Gunga, conhecida pela abundância de seus 

coqueirais e por sua extraordinária beleza natural, razão pela qual foi 

eleita pela revista Quatro Rodas entre as dez mais belas praias do Brasil. 

Retorno ao hotel no final da tarde. By nigth. 

 

 



 

5º DIA: 18/07 (Quinta-feira) – MACEIÓ / MARAGOGI / RECIFE 

De malas prontas, logo após no café seguiremos para menina dos olhos 

de muitos brasileiros ávidos por sombra e água fresca, cercada por corais 

que formam um belo conjunto de piscinas naturais, Maragogi é um lugar 

para estar em contato direto com a natureza. Visitando as piscinas 

(também chamadas de galés), é certo que você se depare com muitos 

peixes e com diferentes espécies da vida marinha. Ao final da tarde 

continuaremos nossa viagem ruma a terra do frevo, Recife, onde faremos 

nosso check in no hotel. Noite livre. 

 

6º DIA: 19/07 (Sexta-feira) – RECIFE / PORTO DE GALINHAS 

Pela manhã conheceremos as águas cristalinas, de um azul cintilante, 

onde se veem pequenos peixes coloridos e muitas outras espécies 

marinhas, e imensos coqueirais, à Praia de Porto de Galinhas se confere o 

conceito ideal de vida e de beleza natural estonteante, onde se pode 

usufruir a mais almejada tranquilidade, inerente às autênticas colônias de 

pescadores. Retorno ao hotel no final da tarde. By nigth.. 

 

7º DIA: 20/07 (Sábado) – RECIFE / CABO DE SANTO AGOSTINHO 

Após café da manhã iremos conhecer algumas das maravilhas do litoral 

pernambucano. Ficaram conhecidas por suas belezas naturais, águas 

mornas e cristalinas. No passado, foram refúgio de aventureiros que 

buscavam tranquilidade na pequena vila de pescadores. Retorno ao hotel 

no final da tarde. Noite livre 

 

8º DIA: 21/07 (Domingo) – RECIFE / JOÃO PESSOA / NATAL 

Logo pela manhã com destino ao litoral Norte da Paraíba, seguindo para 

a Fortaleza de Santa Catarina e passando no Marco Zero da 

Transamazônica na cidade portuária de Cabedelo. Em seguida, 

poderemos aproveitar um delicioso banho de mar nas águas mornas da 

Paraíba. Ao entardecer, você vai presenciar um dos mais belos 

espetáculos do pôr do sol ao som do Bolero de Ravel na Praia do Jacaré, 

com tempo para visita ao mercado de artesanato local e caminhada pelo 



 

calçadão. No início da noite sairemos com destino a capital do Rio 

Grande do Norte. Check in no hotel e noite livre. 

 

9º DIA: 22/07 (Segunda-feira) – NATAL / PRAIA DE PIPA 

Saindo pela manhã dos hotéis e seguindo pela BR-101, a 90 km de Natal, 

chegaremos ao município de Tibau do Sul, onde se localiza uma das 

maiores atrações do nosso litoral: o Complexo de praias da Pipa. Um local 

de características ecológicas de falésias, onde parte da Mata Atlântica 

que ainda cobre nosso litoral está preservada. Noite livre. 

 

10º DIA: 23/07 (Terça-feira) – NATAL / GENIPABU 

Após café da manhã atravessaremos a Ponte Newton Navarro, 

chegaremos a praia de Genipabu localizada no litoral norte a 24km de 

Natal. A praia é um dos cartões postais mais famosos do Rio Grande do 

Norte, com seus vastos parques de Dunas e mar de águas tranquilas. a 

encantadora praia de Genipabu nos brinda com o cenário ideal para 

desfrutar de banhos de mar e aproveitar a natureza exuberante do local. 

By nigth 

 

11º DIA: 24/07 (Quarta-feira) – NATAL / BELÉM 

Manhã livre para nos despedirmos da “Cidade do Sol”. Após check OUT 

do Hotel embarcaremos com destino a Belém. Restante do dia viajando 

com paradas pré-programadas para alimentação e higiene pessoal. 

Pernoite no ônibus. 

12º DIA: 25/07 (Quinta-feira) – NATAL /BELÉM 

Dia de viagem. Paradas pré-programadas para alimentação e higiene 

pessoal, Pernoite no ônibus. 

 

13º DIA: 26/07 (Sexta-feira) – BELÉM 

Chegada prevista pela parte da manhã.   

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS E OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!  

 

 

 



 

ESTE ROTEIRO INCLUI: 

 Transporte em ônibus Leito, Turismo, Doublé Deck, equipado com ar 

condicionado, vídeo, tv, som ambiente, frigobar, toalete; 

 Hospedagem em hotéis com café da manhã; 

 Guia acompanhante e credenciado pelo CADASTUR; 

 Serviço de bordo; 

 Passeio pela Praia do Francês (Maceió); 

 Passeio pela Praia do Gunga (Maceió) 

 Passeio por Maragogi (Maceió) 

 Passeio por Porto de Galinhas (Refice) 

 Passeio pelo Cabo de Santo Agostinho (Refice) 

 Passeio para pela Praia do Jacaré (João pessoa) 

 Passeio pela praia de Pipa (Natal) 

 Passeio por Genipabu (Natal) 

 By Nigth’s; 

 Brinde da BRAZIL AMAZON; 

  

ESTE ROTEIRO NÃO INCLUI: 

 Este roteiro não inclui ingressos, nem despesas extras de quaisquer 

espécies.  

  

OBSERVAÇÃO: 

 Todas as Diárias de Hotéis iniciam-se as 12h00min; 

 Valor sujeito a reajuste, de acordo com as políticas econômicas do 

governo; 

 Roteiro sujeito a alteração; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREÇOS DA EXCURSÃO 

Tipo de 

apartamento 

Preço por 

ADULTO 

Preço por 

criança de 08 a 

12 anos 

Preço por 

criança de 06 a 

07 anos 

SINGLE (01 

pessoa) 

R$ 2.820,00  

---------------- 

 

 

R$ 440,00 DUPLO (02 

pessoas 

R$ 1.950,00 R$ 1.202,00  

TRIPLO (03 

pessoas) 

R$ 1.790,00 R$ 990,00 

 

Obs¹.: Crianças de 0 a 01 ano e 11 meses são consideradas cortesia, porém 

durante a viagem não ocuparão a poltrona, ou seja, viajaram no colo dos 

pais. Sendo que nos apartamentos dividirá a mesma cama com os pais. 

 

Obs²: Crianças de 02 a 06 anos ocuparão normalmente as poltronas, e nos 

apartamentos dividirão a cama com os pais.  


