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NORDESTÃO VIAJATUR 
15 A 30 DE JANEIRO 2022 

Uma viagem espetacular pelas mais bonitas praias e capitais do nordeste 

brasileiro. Visitando Salvador, Aracajú, Maceió, Maragogi, Recife, Olinda, 

Porto de Galinhas, João Pessoa, Natal e Fortaleza. 

Transporte com saída de Três Passos e vários municípios da região 

Viagem aérea desde Porto Alegre!!! 
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Roteiro da viagem – JANEIRO DE 2022 

15 de Janeiro - SÁB - (TRÊS PASSOS – PORTO ALEGRE) – Em horário oportuno, no 

final da tarde saída de Três Passos e demais cidades da região com destino a Porto Alegre, 

teremos embarques em diversas cidades e passaremos a noite em trânsito. A chegada em 

Porto Alegre é prevista para o amanhecer do próximo dia diretamente ao aeroporto. 

16 de Janeiro – DOM - (PORTO ALEGRE – SALVADOR) – Em Porto Alegre, embarque 

em voo com destino a Salvador, faremos uma conexão e chegaremos em Salvador próximo 

ao meio-dia, onde o ônibus estará nos aguardando e de lá seguiremos para o almoço e após, 

para o hotel. Restante da tarde livre para descanso, aproveitar o hotel ou passeios 

independentes. Noite livre ou a combinar com o grupo. 

17 de janeiro – SEG - (SALVADOR) - Após o café da manhã, com guia local, faremos um 

city tour em Salvador, pelos principais pontos turísticos, entre eles, o centro histórico e 

pelourinho, farol da barra, a igreja do Bom Fim, o elevador Lacerda, as praias urbanas e o 

mercado modelo. O almoço será realizado durante o passeio e no final retorno ao hotel. 

Noite livre ou a combinar com o grupo (Sugestão ida ao largo da mariquita, para provar 

acarajé e tapioca). 

18 de janeiro – TER - (ARACAJÚ) – Após o café da manhã, saída para Aracajú, 

chegaremos próximo ao meio-dia para almoço e city tour panorâmico por esta, que é a 

capital com melhor qualidade de vida do nordeste. Check in no hotel e noite livre na orla de 

Atalaia com seus bares, lojas de artesanato e restaurantes. 

19 de janeiro – QUA - (MACEIÓ) - Após o café da manhã, saída com destino a Maceió, 

diretamente a praia do Francês, uma das mais badaladas do litoral sul alagoano, com tempo 

de praia e almoço. No final da tarde check in no hotel em Maceió. Noite livre ou a combinar 

com o grupo. (Sugestão passeio na orla de Pajuçara e mercado de artesanato). 

20 de janeiro – QUI - (MACEIÓ) – Após o café, com guia local, faremos um city tour 

panorâmico por Maceió, a “Terra dos Marechais” e seus principais pontos turísticos, as praias 

de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca, o centro e palácios governamentais, após iremos a praia 

de Paripueira, com suas piscinas naturais e ótima estrutura, música e apresentações de 

danças típicas nordestinas. Noite livre ou a combinar com o grupo. 

21 de janeiro – SEX - (MACEIÓ - MARAGOGI – RECIFE) – Após o café, seguiremos 

viagem para Recife, antes passaremos o dia nesta que é conhecida como o “caribe brasileiro” 
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Maragogi, que mistura a cor de duas águas, ora azul turquesa, ora verde esmeralda. No 

final do dia chegada em Recife diretamente ao hotel. Noite livre ou a combinar com o grupo.  

22 de janeiro – SÁB - (RECIFE – OLINDA) – Após o café, faremos um passeio por Recife 

e Olinda, cidades coirmãs, interligadas por rios e pontes, que marcam a história viva desta 

região. Visitaremos o marco zero, o centro e os museus de bonecos gigantes e maracatu 

em Recife, o Alto da Sé e as ladeiras de Olinda, além de lojas de artesanato regional. 

Restante da tarde livre na praia de Boa Viagem. Noite livre ou a combinar com o grupo. 

(Sugestão ida ao Shopping center Riomar). 

23 de janeiro – DOM - (PORTO DE GALINHAS) – Após o café, passeio de dia inteiro a 

Porto de Galinhas. Por 10 vezes consecutivas eleita a praia mais bonita do Brasil, lá 

poderemos fazer o passeio das piscinas naturais, mergulho entre outros opcionais, no final 

da tarde retorno ao hotel em Recife. Noite livre ou a combinar com o grupo. 

24 de janeiro – SEG - (RECIFE - JOÃO PESSOA – NATAL) - Após o café, saída para 

João Pessoa, capital da Paraíba, onde com guia local, faremos um passeio panorâmico pelo 

centro e de lá iremos até a Ponta do Seixas, ponto mais oriental do Brasil para uma foto, 

passaremos nas praias urbanas, até a praia do Bessa, onde faremos o almoço e passaremos 

a tarde na praia. No final da tarde iremos até a praia do Jacaré para assistir o Pôr-do-sol ao 

som de Jurandir do Sax e seu bolero de Ravel. No final a viagem segue a Natal. Chegada 

em Natal direto ao hotel. Noite livre ou a combinar com o grupo. 

25 de janeiro – TER - (NATAL) - Após o café, pela manhã com guia local, conheceremos 

Natal, capital Potiguar, a via costeira, o centro da cidade, a ponte Newton Navarro, 

seguiremos para a base de lançamento de foguetes da “Barreira do Inferno” e o maior 

cajueiro do mundo, com tempo para visita, encerrando na praia de Pirangi, uma das mais 

bonitas do RN, com banho de mar e almoço. No final da tarde retorno ao hotel. Noite livre 

ou a combinar com o grupo. (Sugestão ida a restaurante de frutos do mar).   

26 de janeiro – QUA - (NATAL) - Dia livre. Poderemos aproveitar a praia de Ponta Negra, 

em frente ao hotel ou fazer passeio de Buggy (OPCIONAL). Conhecido como o melhor 

passeio do Nordeste, o passeio é realizado com bugueiros credenciados, percorrendo 

diversos parques de dunas, lagoas, Skybunda, dromedários, entre outros. Noite livre ou a 

combinar com o grupo. 

27 de janeiro - QUI - (NATAL – CANOA QUEBRADA – FORTALEZA) - Após o café saída 

para Fortaleza, almoço em Canoa Quebrada e após a viagem segue até Fortaleza, onde 

chegaremos no final da tarde, diretamente ao hotel. Noite livre ou a combinar com o grupo. 
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28 de janeiro - SEX - (FORTALEZA) - Após o café faremos um tour panorâmico pela 

cidade de Fortaleza, com parada para compras no mercado central de artesanato, após 

iremos a praia do Beach Park, onde os que quiserem (OPCIONAL) poderão se aventurar 

neste que é o maior parque aquático do Brasil com muita adrenalina e aventura, os demais 

passarão dia de praia do futuro, no final do dia retorno ao hotel. Noite livre ou a combinar 

com o grupo. (Sugestão passeio a beira mar e feirinha do Meireles). 

29 de janeiro – SÁB - (FORTALEZA – PORTO ALEGRE – TRÊS PASSOS) - Manhã livre 

para descanso e passeios independentes e próximo ao meio-dia, saída para o aeroporto, 

onde embarcaremos em voo para Porto Alegre. Na chegada o ônibus estará nos aguardando 

para retorno para Três Passos e demais municípios.  

30 de janeiro - DOM - (TRÊS PASSOS) – Pela manhã, chegada e final de nossos serviços. 

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PACOTE: 

• Transporte ônibus turismo ida e volta a porto alegre – aeroporto. 

• Passagens aéreas Porto Alegre – Salvador e Fortaleza – Porto Alegre. 

• Roteiro em ônibus de turismo em todo o nordeste. 

• 2 noites de hospedagem Ap. Standard com café da manhã em Salvador. 

• 1 noite de hospedagem Ap. Standard / café da manhã em Aracajú.  

• 2 noites de hospedagem Ap. Standard / café da manhã em Maceió. 

• 3 noites de hospedagem Ap. Standard / café da manhã em Recife. 

• 3 noites de hospedagem Ap. Standard / café da manhã em Natal. 

• 2 noites de hospedagem Ap. Standard / café da manhã em Fortaleza. 

• Passeios com guia local em Salvador, Aracajú, Maceió, Recife, Olinda, Porto de 

Galinhas, João Pessoa, Natal e Fortaleza. 

• Acompanhamento de guia credenciado MTUR em toda a viagem desde a saída. 

• Mala despachada de 23 kg. 

• Brinde especial Viajatur. 

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PACOTE:  

• Refeições não mencionadas (almoços e jantares). 

• Ingressos para opcionais (buggy, beach park, museus, day use e locação de cadeiras 

de sol). 

• Telefonemas, lavanderia, frigobar, o que não estiver em: Serviços incluídos. 

• Up grade de apartamento: Frente mar, Suíte, Banheira (consulte). 

• Opcional: seguro de saúde. 
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CIDADES DE SAÍDA:  

• SANTA ROSA, TRÊS DE MAIO, TRÊS PASSOS, SANTO AUGUSTO, IJUÍ, CRUZ ALTA, 

IBIRUBÁ, SOLEDADE, LAJEADO E PORTO ALEGRE - (CONSULTE OUTRAS CIDADES). 

HOTÉIS (OU SIMILARES):  

• SALVADOR – VILA GALÉ SALVADOR - vilagale.com/pt/hoteis/bahia/vila-gale-salvador  

• ARACAJU – HOTEL DA COSTA - https://www.hoteldacosta.com.br/ 

• MACEIÓ – VISTAMAR HOTEL - https://www.vistamarhotel.com.br/ 

• RECIFE – PARK HOTEL - https://www.park.com.br/ 

• NATAL – GOLDEN TULIP - https://ponta-negra.goldentulip.com/pt-br/ 

• FORTALEZA – VILLA MAYOR - https://www.villamayor.com.br/ 

 

HORÁRIO DOS VOOS (PREVISTOS): 

LA 3090 – DIA 16 DE JANEIRO – PORTO ALEGRE – BRASÍLIA  SAI 07:40 - CHEGA 10:10 

LA3072 – DIA  16 DE JANEIRO – BRASÍLIA – SALVADOR   SAI 10:50 - CHEGA 12:45 

LA3328 – DIA 29 DE JANEIRO – FORTALEZA – SÃO PAULO SAI 12:15 - CHEGA 15:45 

LA3337 – DIA 29 DE JANEIRO – SÃO PAULO – PORTO ALEGRE SAI 16:40 - CHEGA 18:25 

 

VALORES DA VIAGEM POR PESSOA EM APARTAMENTO PARA 2 PESSOAS (CASAL 

OU DUPLO) OU 3 PESSOAS (TRIPLO): 

• Á VISTA R$ 5600,00 (PROMOCIONAL) 

• PARCELADO ATÉ A DATA DA VIAGEM – R$ 5750,00 

• PARCELAMENTO A PRAZO – 8 X R$ 740,00 – TOTAL R$ 5920,00 

• CONSULTE VALORES PARA CRIANÇAS E/OU APARTAMENTO INDIVIDUAL. 
 

 

FORMA DE PAGAMENTO:   

• BOLETO, CHEQUE OU CARTÃO (MEDIANTE APROVAÇÃO). 
 

100% DOS NOSSOS CLIENTES DE GRUPOS NOS RECOMENDAM!! 

VAGAS LIMITADAS!! 


