Grupos 55destinos Porto de Galinhas - Saída 28/Setembro
08 dias / 07 noites
Porto de Galinhas é uma praia localizada no município de Ipojuca, no estado de Pernambuco,
no Brasil. A região possui piscinas de águas claras e mornas formadas entre corais, além
de estuários, mangues, areia branca e coqueirais. Toda a região é muito frequentada por
turistas e surfistas de diversas nacionalidades, sendo eleita pela revista Viagem e Turismo,
da Editora Abril, como a "Melhor Praia do Brasil" por 10 vezes consecutivas

Itinerário:
1° Dia – 28 de Setembro 2019 – São Paulo / Recife - Porto de Galinhas
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para check in em voo com destino a Recife. Chegada
ao aeroporto de Recife e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Hospedagem no hotel
escolhido.
2° Dia – 29 de Setembro 2019 - Porto de Galinhas - Praia dos Carneiros
Dia livre para atividades opcionais. Ficando cerca de 90km ao sul de Recife, a Praia dos
Carneiros possui águas claras e de baixa profundidade. Os coqueirais fazem de Carneiros um
belo exemplar de praia nordestina. No passeio está incluso o tour de catamarã pela orla, que
visita os manguezais com parada para banho de argila e banho de mar. Visite as seguintes
atrações: Capela de São Benedito e piscinas naturais. Duração: aproximadamente 08h00 (não
incluído). Hospedagem.
3° Dia – 30 de Setembro 2019 – Porto de Galinhas
Dia livre para atividades opcionais. Sugerimos o passeio de Calhetas. Pequena baía cercada por
pedras, a bela Calhetas é bastante procurada para a prática de mergulho, pesca submarina e
surf. O acesso é precário, por estrada de chão, mas compensa pelas águas transparentes, a
rusticidade e o alto-astral do Bar do Artur, especializado em frutos do mar. Uma tirolesa faz a
esta da turma da adrenalina! (não incluído). Hospedagem.
4° Dia – 01 de Outubro 2019 – Porto de Galinhas
Dia livre para atividades opcionais. O município de Tamandaré está localizado a 100 km ao sul
de Recife. É conhecido por suas exuberantes praias com piscinas naturais e águas mornas e
tranquilas ideais para a prática de esportes náuticos. Passeio de catamaran opcional, não
incluso, com parada para mergulho nas piscinas naturais e visualização dos raros corais de fogo.
As piscinas naturais estão sujeito à maré baixa. Passeio opcional de catamaran, não incluso, até
as piscinas naturais a depender da maré (não incluído). Hospedagem.
5º Dia – 02 de Outubro 2019 - Porto de Galinhas
Dia livre para atividades opcionais. A praia de Maragogi está localizada em nosso estado vizinho,
Alagoas, servindo como porta de entrada do mesmo. Ficando cerca de duas horas da capital
Pernambucana e cerca de uma hora e meia de Porto de Galinhas, suas praias tem um mar
tranquilo, areias alvas e densos coqueirais, destacando-se as de Barra Grande, Burgalhau,

Peroba e São Bento. O passeio às galés (piscinas naturais) é famoso, onde a 6km da costa é
possível observar a Área de Proteção Ambiental onde estão os arrecifes de corais, porém, só
pode ser realizado quando a maré está abaixo de 0,5m (não incluído). Hospedagem.
6º Dia – 03 de Outubro 2019 - Porto de Galinhas
Dia livre para atividades opcionais. Aproveite o dia para conhecer Porto de Galinhas. Na região
concentra uma diversidade de bares e restaurantes, existem passeios opcionais imperdíveis
como o de buggy e passeio de jangada nas piscinas naturais (não incluso e sujeito a tábua da
maré). Hospedagem.
7º Dia – 04 de Outubro 2019 - Porto de Galinhas
Dia livre para atividades opcionais. Para o último dia, aproveite para descansar e relaxar no
hotel. Hospedagem.
8º Dia – 05 Outubro 2019 - Porto de Galinhas / São Paulo
Em horário definido, traslado ao aeroporto de Recife.
Voos sugeridos
Data
Voo
28/09
G31614
05/10
G31621

Origem
GRU
REC

Destino
REC
GRU

Saída
07:40
18:05

Chegada
10:45
21:25

Inclui:
 Passagem aérea em classe econômica com voos sem conexão no trecho Guarulhos /
Recife / Guarulhos;
 Traslado privativo aeroporto / hotel / aeroporto
 07 noites de hospedagem na Pousada Recanto dos Corais com café da manhã.
Não inclui:
 Taxas aeroportuárias e taxa de embarque;
 Refeições não especificadas no roteiro;
 Bebidas durante as refeições;
 Gorjetas à guias, motoristas, garçom, etc.;
 Despesas de caráter pessoal, passeios opcionais e demais itens não incluídos no
programa.

Preço por pessoa em Reais
Parte aérea e terrestre
Hotéis previstos
Cidade
Porto de Galinhas

Hotel
Apartamento
Pousada Recanto dos Corais
Standard
Preço por pessoa, em apto DUPLO
R$ 2.588,00
Preço por pessoa, em apto INDIVIDUAL
R$ 3.746,00
Preço por pessoa, em apto TRIPLO
R$ 2.419,00
Preço por criança compartindo apto com os pais (até 7 anos)
R$ 2.027,00
+ taxas de embarque: R$ 70,00 por pessoa.
* Franquia de bagagem despachada:
Adulto (ADT) a partir de 12 (Doze) anos completos - 01 (uma) PC de ate 23 kg. Para bagagem
adicional, consultar valores em www.voegol.com.br
Crianca (CHD) de 02 (Dois) anos completos ate 12 (Doze) anos incompletos - 1 (Uma) PC de ate
23 kg. Para bagagem adicional, consultar valores em www.voegol.com.br
Bebe (INF) ate 02 (Dois) anos incompletos - 1 (Um) carrinho de bebe e 1 (Um) bebe conforto
como franquia extra e sem cobrança.
Gratuidade: 1 cortesia para cada 15 pagantes (aéreo e terrestre – não inclui taxas)
Forma de pagamento:
* Boleto: em até 10x (sujeito a analise)
* Cartão de crédito Visa, Amex, Dinners e Master: em até 10x sem juros
IMPORTANTE:
Valores válidos para o número de passageiros e datas mencionadas, qualquer alteração uma
nova cotação deverá ser realizada. Preços por pessoa, de acordo com a acomodação escolhida,
sujeitos a confirmação e disponibilidade no momento da reserva;
Opcionais:
Os opcionais mencionados no programa são sugestões, não estão incluídos no valor
mencionado do pacote.
Documentação de viagem.
O passageiro é responsável pela documentação necessária de viagem ao destino selecionado.
Para melhor identificação para viagens nacionais:
- Levar um documento de identificação com foto, podendo ser RG, passaporte, carteira de
habilitação ou carteira de trabalho.
- Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas e também precisam ter RG,
passaporte ou certidão nascimento. O documento deve identificar o menor, comprovando
a filiação ou parentesco com o responsável, que também terá que apresentar um
documento de identificação válido. Caso a viagem seja com tios ou avós, é necessário ter a
certidão de nascimento.
- Se a viagem for com outro maior, que não se classifique como um parente de até terceiro
grau, o adulto deve apresentar autorização do pai, mãe ou responsável da criança com
firma reconhecida e necessariamente expedido pela Secretaria de Segurança do Estado

onde reside o usuário.
Vacinas: Em quase todo o território Nacional é recomendado a vacinação prévia. O
usuário/contratante é completamente responsável por providenciar tais vacinas e a
competente documentação (quando aplicável), isentando a 55destinos de qualquer
responsabilidade quando da falta de vacinação.

