Maceió – Alagoas
23 a 29 de Novembro de 2018
1º dia 23/11/2018, Sexta-feira: Embarque no aeroporto de Chapecó em voo Avianca
previsto para as 14:15min com destino a Maceió. Chegada prevista ao destino às 21:40min.
Transfer para o hotel e pernoite.
2º dia – 24/11/2018, Sábado: City tour em MACEIO conhecendo os principais pontos
turísticos da cidade com tempo livre na Praia do Francês para curtir as belezas naturais e
estrutura que o local oferece;
3º dia – 25/11/2018, Domingo: Dia livre para atividades pessoais – ou passeio opcional
para conhecer e passar o dia na praia do Gunga. Localizada em um ambiente totalmente
paradisíaco, a Praia do Gunga destaca-se pela sua beleza exuberante e esta encravada entre
os coqueiros e o mar. Com estrutura simples e acolhedora, proporciona ao visitante a
sensação de estar em uma praia deserta;
4º dia – 26/11/2018, Segunda-feira: Dia livre para atividades pessoais e compras no centro
de artesanato, ou passeio de jangada e dia de praia em frente ao hotel , na praia de Pajuçara;
5º dia – 27/11/2018, Terça-feira: Dia livre para atividades pessoais - ou passeio opcional
para Paripueira. Situado a 27 km ao Norte de Maceió, Paripueira traz um dos maiores
litorais do estado e é uma excelente opção para quem quer curtir praia com agua calma,
quente e com excelente infraestrutura. No local há também outras opções de entretenimento.
6º dia – 28/11/2018, Quarta-feira: Dia para atividades pessoais ou passeio opcional para
Praia de Ipioca no complexo de Ibiscus para curtir a praia, ou fazer compras no centro de
artesanato;
7º dia – 29/11/2018, Quinta-feira: Transfer ao aeroporto para retorno em voo previsto
para as 11h30min e chegada em Chapecó às 19h30min.










O pacote inclui:
Aéreo Chapecó – Maceió – Chapecó voando Avianca
06 noites em Maceió em hotel cat. 03 estrelas superior;
06 cafés da manhã estilo buffet;
City tour em Maceió;
Passeio para a praia do Francês;
Transfer aeroporto – hotel – aeroporto;
Acompanhamento de guia Big Golden Tour com grupo mínimo de 25 pessoas;
Seguro viagem;

Valor do pacote por pessoa:
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Valor do pacote por adulto em apto duplo e triplo: R$ 2.780,00;
Crianças de 02 a 06 anos, em apto com dois adultos: R$ 2.080,00;
Crianças de 07 a 11 anos, em apto com dois adultos: R$ 2.380,00;
Crianças de 0 a 23 meses em apto com 02 adultos e no colo no voo: R$250,00;
Adicional para apartamentos individuais: R$ 980,00
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O pacote não inclui:





Passeios mencionados como opcionais;
Refeições não citadas acima;
Taxa de turismo no hotel, se houver;
Gorjetas, gastos pessoais, refeições, noites extras e tudo o que não constar
como incluso;

Informações gerais







Documentação para embarque: RG/CNH/ carteira funcional;
Hotel Previsto: Ritz Coralli - www.ritzcoralli.com.br;
Número mínimo para a realização da viagem: 25 pessoas;
A programação poderá ser invertida/alterada para melhor aproveitamento da
viagem;
Em momento oportuno estaremos organizando os passeios opcionais e
informando valores dos mesmos;

Obrigado por escolher a Big Golden Tour como sua agencia de viagens!

