Maceió e Maragogi – 7 dias e 6 noites

Maceió é a capital Alagoana e possui várias opções de lazer para todos os gostos, praias, pesca em alto mar, mergulho, esportes
naúticos, caminhadas, etc. Para combinar com este cenário, conjugamdos com uma das mais lindas praias do litoral alagoano,
Maragogi. Dentre tantos atributos naturais uma atração se destaca, são os recifes de corais com flora e fauna riquíssimas, que na
maré baixa formam piscinas naturais e proporcionam uma paisagem exuberante.

Roteiro
DIAS
1 Maceió
Chegada ao aeroporto de Maceió, traslado ao hotel escolhido. Sua acomodação estará disponível, a partir das 14:00. Nossa programação
não inclui parte aérea, consulte nossas melhores tarifas.
2 Maceió
Café da manhã. Dia livre na cidade de Maceió. Encravada entre os coqueiros, mangues e um belíssimo mar, proporciona a todos que a
visitam lindas recordações. Entre a lagoa de Mundaú e o Oceano Atlântico, Maceió tem 15 praias com água norma. Aproveite para fazer
um city tour e conhecer os pontos turísticos da Cidade.
3 Maceió
Café da manhã. Dia livre para passeios sugeridos pelo receptivo local.
4 Maceió, Maragogi
Café da manhã. Em horário oportuno, saída com destino a Maragogi, que esta a 125 km de Maceió, na Costa dos Corais. O pequeno
vilarejo descortina verdadeiras jóias naturais, tais como as galés, maiores piscinas naturais do país, os mangues, habitat do ameaçado
peixe-boi e a flora que define o cenário com numerosos e fartos coqueirais. Acomodação a partir das 14:00, estante dia livre.
5 Maragogi
Café da manhã. Dia livre para aproveitar as mais lindas praias do litoral norte de Alagoas. Sugerimos São Miguel dos Milagres esta a uma
hora de Maragogi, e tem piscinas naturais que renderam a fama da vizinha.
6 Maragogi
Café da manhã. Dia livre, nossa sugestão é visitar as Galés, um incrível conjunto de piscinas naturais, que esta a 6 km da costa e pode ser
acessada através de um charmoso catamarã, desde Maragogi; (passeio depende das marés).
7 Maragogi
Café da manhã. Em horário a ser estabelecido de acordo com o voo de retorno, traslado ao aeroporto de Maceió. As acomodações
estarão disponíveis até as 12:00.
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Inclui
Traslados desde o aeroporto de Maceió ao hotel escolhidoem Maceió;
3 noites de hospedagem em Maceió, com café da manhã;
Traslados hotel em Maceió para o hotel escolhido em Maragogi;
3 noites de hospedagem em Maragogi em sistema de alimentação de acordo com o hotel;
Traslado do hotel em Maragogi ao aeroporto de Maceió ou Recife.
Seguro de cancelamento Trip Protector de R$ 2.000,00

Não Inclui
Ítens não mencionado como incluído;
Passagem aérea, taxas embarque e excesso;
Taxas de turismo, cobradas localmente (opcional), taxas governamentais;
Documentação pessoal (registro geral, passaporte, vistos, vacinas, etc);
Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, utilização de frigobar, excesso de bagagem,
gorjetas (guias, motoristas, garçons), despesas de
maleteiros, refeições, bebidas etc;
Seguro assistência saúde/bagagem;
ìtens mencionados como sugerido ou opcional.

Opcional
Cartão de assistência de viagem.
Passeios.
Aumento de cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector.

Informações Importantes
As sugestões de passeios, estão disponíveis para compra.
Valores sujeitos a alteração sem previo aviso, sujeitos a disponibilidade de lugares;
Não válidos para feiras, congressos, eventos ou grupos.
Menores de Idade: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou adolescentes, menores de
18 anos, os quais devem estar acompanhados dos
pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de autorização do Juizado de Menores, no caso de viagem com
terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do
Adolescente Lei Nº 8069/90) .

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos.
Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485
Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br
Rua Vergueiro, 2253 – 1013 Vila Mariana SP
WWW.WATANABETUR.COM.BR

WWW.WATANABETUR.COM.BR
CECILIA@WATANABETUR.COM.BR OU RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR
WATANABETUR – RUA VERGUEIRO, 2253 – SALA 1013 (11)3805-1930 / (11)5585-1485

