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Porto de 

Galinhas 

Saída: 09/06/2021 

Período: 09 a 16/06/2021 

Duração: 08 dias e 07 noites 

ROTEIRO 1° dia - Cidade de Origem / Recife / Porto de Galinhas 
Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 2 horas de antecedência) 
para embarque com destino a Recife. Chegada, recepção em Recife e transfer ao hotel 
escolhido em Porto de Galinhas, dia livre. 
 
2° dia - Porto de Galinhas 
Sugerimos (opcional) City Tour em Recife e Olinda. Olinda, a primeira capital de 
Pernambuco e cidade consagrada pela Unesco “Patrimônio Natural e Cultural da 
Humanidade”, em que conheceremos os casarios coloridos, visita a igrejas seculares, 
como o Mosteiro de São Bento, cujo altar-mor, valioso exemplo do barroco brasileiro, à 
Rua do Amparo e seus ateliês de artesãos e artistas plásticos, ao Largo da Misericórdia e 
ao Alto da Sé, com seus mirantes de horizonte sem fim. Já na cidade Recife conhecida 
como a cidade das águas, visitaremos o bairro do Recife Antigo, por onde tudo começou, 
desembarque no Arsenal, segunda praça mais importante do bairro, próximo dali você 
poderá visitar o Paço do Frevo (opcional), o museu interativo Cais do Sertão (taxa entrada 
opcional). Chegando na Rua do Bom Jesus, tem ainda a Sinagoga Kahal Zur Israel, visita ao 
Centro de Artesanato de Pernambuco, entre outros pontos. 
 
3° dia - Porto de Galinhas 
Sugerimos fazer um passeio (opcional) como andar de buggy pelas dunas de Porto de 
Galinhas e aproveitar a praia. 
 
4° dia - Porto de Galinhas 
Sugerimos (opcional) passeio na Praia dos Carneiros, no município de Rio Formoso. Metade 
da praia é de mar e metade de rio. O cenário de coqueiros na areia branca, do paredão 
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formado pelo arrecifes, das piscinas naturais, dos bancos de areia e, ao fundo, do estuário 
do Rio Formoso com manguezais compõe um espetáculo de cores simplesmente 
inigualável. 
 
5° ao 6° dia - Porto de Galinhas 
Indicamos um passeio (opcional) até a Praia de Calhetas com águas clarinhas e tons de 
azul e verde. 
 
7° dia - Porto de Galinhas 
Café da manhã e dia livre. Passeio (opcional) em Igarassu e Ilha de Itamaracá seria uma 
ótima opção para despedida de Pernambuco, esta vila é representada pela canoa grande 
que originou o nome da cidade pelo marco histórico. Um dos seus principais atrativos, 
além das suas belas praias de areia fina e águas tranquilas, e o seu Sítio Histórico, 
considerado um dos Patrimônios Civis e religiosos mais importantes do país, onde se 
destaca a Igreja Matriz dos Santos Cosme e Damião, uma das mais antigas do Brasil. 
 
8° dia - Porto de Galinhas / Recife / Cidade de Origem 
Café da manhã e dia livre. Em horário determinado, transfer até o aeroporto de Recife 
para embarque no voo de retorno. 

 

Inclui: 

- Passagem aérea; 
- Transfer aeroporto / hotel / aeroporto; 
- 07 noites de hospedagem em Porto de Galinhas (consulte regime de alimentação). 

 

HOTÉIS PREVISTOS 
 

Aldeia dos Anjos -   https://pousada-aldeia-dos-anjos-porto-de-galinhas.allgalinhashotels.com/pt/
 
Jardins Premium –  https://jardinspremium.com.br/ 
 
Pousada Vila do Porto –  https://www.pousadaviladoporto.com.br/ 
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Hotel Aconchego Porto de Galinhas –  http://www.hotelaconchego.com.br/hotelportodegalinhas/
 
Armação Resort Porto de Galinhas –  https://armacaoresort.com/pt/ 
 

VOOS PREVISTOS 
 
IDA 
09/06/2020: Voo Latam 3086 - Saída Porto Alegre (POA)05h20 - Chegada 
Brasília (BSB) 07h45 
09/06/2020: Voo Latam 3416 - Saída Brasília (BSB) 08h50 - Chegada Recife 
(REC) 11h20 
 
VOLTA 
16/06/2020: Voo Latam 3321- Saída Recife (REC) 16h35 – Chegada Guarulhos 
(GRU) 20h 
16/06/2020: Voo Latam 3389 - Saída Guarulhos (GRU) 21h25 – Chegada 
Porto Alegre (POA) 23h10 
 
Obs.: Os voos acima são apenas uma previsão. Por se tratar de uma 
promoção, os voos estão sujeitos a alterações, podendo o embarque ser pela 
manhã ou à tarde. Na aquisição deste pacote promocional o passageiro fica 
ciente de que os voos só serão confirmados na entrega do voucher, não 
havendo possibilidade de alterações. 
Apresentação no aeroporto com no mínimo uma hora de antecedência. 
 

VALORES POR PESSOA VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO ALDEIA DOS ANJOS: A PARTIR DE 
R$ 1.512,00 + R$ 70,00 DE TAXA DE EMBARQUE.  

VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO JARDINS PREMIUM: A PARTIR DE R$ 
2.028,00 + R$ 70,00 DE TAXA DE EMBARQUE.  

VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NA POUSADA VILA DO PORTO: A 
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PARTIR DE R$ 1.908,00 + R$ 70,00 DE TAXA DE EMBARQUE.  

VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO HOTEL ACONCHEGO PORTO DE 
GALINHAS: A PARTIR DE R$ 2.028,00 + R$ 70,00 DE TAXA DE EMBARQUE.  

VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO ARMAÇÃO RESORT PORTO DE 
GALINHAS: A PARTIR DE R$ 3.060,00 + R$ 70,00 DE TAXA DE EMBARQUE.  

 

FORMA DE 
PAGAMENTO:  

À vista 5% desconto no dinheiro ou Cheque 
Cartão de Credito e Cheque: entrada de 20% (Dinheiro ou Cheque) + 11 parcelas sem juros. 
Boleto: entrada de 20% (Dinheiro ou Cheque) + 11 parcelas sem juros. Sendo que as 3 
primeiras parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque 
 

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

Valores sujeitos a alteração conforme disponibilidade 

Documentações 
É imprescindível que o participante leve documento de identidade com foto. 
Menores de 16 anos devem viajar acompanhados dos pais ou responsável legal, 
comprovado documentalmente. Na ausência deste, o menor deverá portar autorização 
judicial. 
 
 
Observações 
- Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a ordem dos 
programas poderá ser alterada a critério da empresa ou do acompanhante responsável 
pela excursão, sem prejuízo para o passageiro. 

  


