
 

MARAVILHAS NORDESTE BRASILEIRO 

Salvador, Piranhas, Maceió, Poro de Galinhas, Natal, Fortaleza, Canoa Quebrada, João Pessoa, Aracajú, Itabuna. 

 
PERÍODO: 10/03 à 29/03/2022 
 

Prepare seu coração, E muita emoção e história que vivenciaremos nesta caminhada pelo nordeste, terra de 
muitos famosos e palco de muito luta. 

 

1º Dia 10/03/22 – Vitória x Salvador: Saída prevista para ....... Horas, percorrendo a BR 101 norte com paradas 
necessárias, Chegaremos a capital soteropolitano dia seguinte. 

2º Dia – Salvador: Sairemos para um tour e conheceremos um dos maiores acervos religiosos do nordeste. São 
mais de 365 igrejas e enorme diversidade de crenças. Pernoite na capital 

3º Dia – Salvador x Piranhas Após café da manhã sairemos com destino a Sergipe. Faremos uma Navegação 

pelos cânions de São Francisco e veremos que é possível ver o sertão virar mar. 

4º Dia – Piranhas x Maceío: O bom dura pouco, temos que seguir. Faremos um pernoite em Maceió para encurtar 

as distâncias. 

5º Dia – Maceio x Porto de Galinhas: Após café com roupa de banho seguiremos para nosso próximo destino, 

mas passaremos parte do dia desfrutando das belezas de Maragogi. Em hora determinada continuaremos nossa 

viagem, Chegada e acomodação. Noite livre! 

6º Dia – Porto de Galinhas: Um pedaço do paraíso. Vamos curtir a vila, sem praia e tomar fôlego pois amanhã 

voltaremos para a estrada. 

7º Dia – Porto de Galinhas x Natal: Passaremos por Recife e faremos um tour por Olinda. Após o tour 

continuaremos para natal com chegada prevista para o final da tarde. 
8º Dia –Natal: Estamos em Natal, famosa por suas dunas, tempo pra passeio e praia. Noite livre! 

9º Dia – Natal x Fortaleza: Seguiremos para Fortaleza e aí teremos três noites. Terra de Iracema, mulher 
rendeira, bons humoristas, castanha caju e ricas praias. Iremos ao mercado, casa cultura e teremos um tempo livre. 
O guia poderá oferecer sugestões para o dia livre. 
10º Dia –Fortaleza: Dia livre. 
11º Dia – Fortaleza: Dia livre. 
12º Dia –Fortaleza x Canoa Quebrada: Estamos no terceiro maior litoral do nordeste e vamos conhecer a 

famosa vila de Canoa Quebrada. 

13º Dia –Canoa Quebrada x João Pessoa: Gostou? Mas temos de seguir, João Pessoa nos aguarda. Chegada 

ao final tarde! 

14º Dia –João Pessoa: Após o café da manhã, retornaremos somente a tarde. Faremos um tour e iremos assistir 
o famoso por do sol ao som do bolero de Ravel. 
15º Dia – João Pessoa x Maceio: Sairemos após café com destino a Maceió. São ... km ...chegada, acomodação 
e tempo para uma voltinha no calçadão e saborear as deliciosas tapiocas 

16º Dia –Maceió: Um dos mais belos litorais nordestino. Faremos um tour e iremos a praia. Retorno ao hotel e 
noite livre! 
17º Dia – Maceió x Aracaju: Ultima capital a ser visitada. Menor estado do Brasil, porém veremos uma cidade 
planejada é uma das mais belas orlas. 

18º Dia –Aracaju: Faremos um tour conhecendo seu famoso mercado, zoológico, é teremos a tarde livre. No dia 
seguinte a BR nos espera. Hora de voltar para casa. 
19º Dia – Aracaju x Itabuna: Nosso destino e Itabuna onde pernoitaremos. 

20º Dia –Itabuna x Vitória: Após o café da manhã. Check-out. Após o café da manhã, seguiremos para Vitória. 
Chegada prevista às 23h. Fim de nossos serviços. 

 

Embarques: (Apresentação para embarque, obrigatório 30min antes da saída) 
 
 
 

Pacote Inclui: 

Transporte em Ônibus Leito Total; 
18 noites de hospedagem com café da manhã; 
City tour; 
Passeio de barco pelos Cânions do Rio São Francisco; 
Serviço de bordo (aperitivos personalizados, cerveja, espumante, vinho, refrigerante, água, café, chá gelado.); 
Seguro Viagem; 
Guia credenciado acompanhando o grupo. 
 



 
Valor por pessoa em R$ a partir de: 

CIDADE HOTEL REGIME DUPLO TRIPLO 

SALVADOR HOTEL PORTO BELLO 

 CAFÉ 

    

 

 

5299 

5199 

PIRANHAS DUNEM HOTEL 

MACEIO PONTA VERDE 

PORTO DE GALINHAS LUZ DO PORTO 

NATAL PIZZATO HOTEL 

FORTALEZA VILA MAYOR 

CANOA QUEBRADA HOTEL CANOA QUEBRADA 

JOAO PESSOA VILLAGE PREMIUM 

MACEIO PONTA VERDE 

ARACAJU PARK DAS AGUAS 

ITABUNA ITABUNA PALACE  

¹ Criança até 04 anos (Colo) – Free  

 
Condições Gerais: 

• O valor para criança é válido somente quando acompanhado de 02 adultos. 

• Valores por pessoa em Reais sujeitos à alteração sem prévio aviso.  

• Forma de Pagamento: Entrada 25% + 6 vezes no Cartão. 

• Pagamento à vista 3% desconto. 


