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PACOTES PASSEIOS EM ALAGOAS

05 DIAS - 04 DIÁRIAS DE HOTEL - TRASLADOS - 03 PASSEIOS
1º DIA: CHEGADA EM MACEIÓ

Chegada de viagem, faremos o traslado para o TAMBAQUI PRAIA
HOTEL, aeroporto fica a 30 km em média da orla de Maceió, praia de
Pajuçara, Praia de Ponta Verde e praia de Jatiúca, estação rodoviária
fica a 06 km, ao chegar no hotel check in e acomodação conforme
mencionado no voucher de reserva do hotel, passeios e serviços de
traslados. nesse dia se possível chegar em horário pela manhã para
melhor aproveitamento no tempo livre a tarde.

contemplar todo o visual do Gunga. A praia ainda oferece piscinas
naturais, com águas claras e bem tranquilas. As falésias também
tornam o ambiente ainda mais especial, onde também é possível
realizar passeios de buggy e triciclos. A praia do Gunga atende a todos
os visitantes, possuindo ambiente calmo e tranquilo para aqueles que
querem descansar, além de bares, restaurantes e barracas de praia
com programação de recreação e diversão para famílias e crianças.

2º DIA: CITY TOUR COM PRAIA DO FRANCÊS

4º DIA: PRAIA DE IPIOCA ( HIBISCUS )

3º DIA: PRAIA DO GUNGA

5º DIA: VIAGEM DE RETORNO

Passeio panorâmico em Maceió percorrendo os principais pontos
turísticos da cidade desde as praias urbanas de Pajuçara, Ponta Verde,
Jatiúca e outras, e o tradicional bairro de Jaraguá com seu patrimônio
histórico e cultural, núcleo de importante desenvolvimento econômico,
passando pelo Museu da Imagem e do Som, Associação Comercial de
Maceió, Praça Marcílio Dias, ingressando ao centro da cidade pela Rua
do imperador, Praça Visconde de Sinimbú, Praça Dom Pedro II, Assembléia Legislativa e outros principais pontos turísticos. Praia do Francês:
a 25 km de Maceió, onde o verde-azulado de suas águas é o mágico
tempero que cativa os visitantes e os recifes suavizam as ondas
convidando a um atrativo banho de mar, com tempo livre para usufruir
da estrutura local.

Cartão postal de Alagoas, são apenas 45 Km de distância da capital
alagoana, um passeio obrigatório para qualquer visitante. A Praia do
Gunga está situada na Barra de São Miguel, em uma fazenda de coco,
além da incrível junção entre o mar e a lagoa. Durante o trajeto, vale a
pena uma parada para boas fotos no mirante, onde será possível

Suas férias começam neste paraíso a 25 km de Maceió, destino alto
padrão que agrada ao público mais exigente, ambiente confortável
com redários, Piscina, Artesanato, rica gastronomia. No local é possível
realizar passeios opcionais a piscina natural de Crôa de Ipioca,o trajeto
é realizado de catamarã. Localizado no litoral norte de Alagoas, restaurante Hibiscus foi eleito pela revista Veja um dos melhores restaurantes
a beira mar do Brasil. (Consultar taxa de day use e passeios opcionais).
Localizada no Litoral Norte com acesso privilegiado, possuí praia de
areias brancas e mar de águas cristalinas, ideal para um maravilhoso
banho de mar. O local denominado Hibiscus oferece todo o conforto
para desfrutar de uma agradável permanência, desde uma massagem,
redários ou uma cama suspensa frente a praia.

Viagem de retorno, faremos o traslado do TAMBAQUI PRAIA HOTEL
que estará hospedado em Maceió para o aeroporto ou estação
rodoviária, saída no horário conforme mencionado no voucher de
serviços de receptivo traslados e passeios. Nesse dia se possível viagem
em horário no período da tarde para melhor aproveitamento o tempo
livre pela manhã.

03 DIAS - 02 DIÁRIAS DE HOTEL - TRASLADOS - 01 PASSEIO
1º DIA: CHEGADA EM MACEIÓ

Chegada de viagem, faremos o traslado para o hotel, aeroporto a 30
km em média da orla de Maceió, praia de Pajuçara, Praia de Ponta
Verde e praia de Jatiúca, 130 km de Maragogi - litoral Norte e 60 km de
Barra de São Miguel - litoral Sul, ao chegar no hotel check in e
acomodação conforme mencionado no voucher de reserva do hotel e
serviços de traslados. nesse dia se possível chegar em voos pela manhã
para melhor aproveitamento no tempo livre a tarde.

2º DIA: CITY TOUR COM PRAIA DO FRANCÊS

Passeio panorâmico em Maceió percorrendo os principais pontos
turísticos da cidade desde as praias urbanas de Pajuçara, Ponta Verde,
Jatiúca e outras, e o tradicional bairro de Jaraguá com seu patrimônio
histórico e cultural, núcleo de importante desenvolvimento econômico,

passando pelo Museu da Imagem e do Som, Associação Comercial de
Maceió, Praça Marcílio Dias, ingressando ao centro da cidade pela Rua
do imperador, Praça Visconde de Sinimbú, Praça Dom Pedro II, Assembléia Legislativa e outros principais pontos turísticos. Praia do Francês:
a 25 km de Maceió, onde o verde-azulado de suas águas é o mágico
tempero que cativa os visitantes e os recifes suavizam as ondas
convidando a um atrativo banho de mar, com tempo livre para usufruir
da estrutura local.

3º DIA: VIAGEM DE RETORNO

Viagem de retorno, faremos o traslado do hotel que estará hospedado
em Maceió ou na região do Litoral Norte para o aeroporto, saída no
horário conforme mencionado no voucher de serviços de receptivo
traslados e passeios. Nesse dia se possível viagem em horário no período da tarde para melhor aproveitamento o tempo livre pela manhã.

passeiosemalagoas.com.br - hoteltambaquimaceio.com.br

PACOTE ALAGOAS - UMA SEMANA

08 DIAS - 07 DIÁRIAS DE HOTEL - TRASLADOS - 06 PASSEIOS
1º DIA: CHEGADA EM MACEIÓ

Chegada de viagem, faremos o traslado para o TAMBAQUI PRAIA
HOTEL, aeroporto fica a 30 km em média da orla de Maceió, praia de
Pajuçara, Praia de Ponta Verde e praia de Jatiúca, estação rodoviária
fica a 06 km, ao chegar no hotel check in e acomodação conforme
mencionado no voucher de reserva do hotel, passeios e serviços de
traslados. nesse dia se possível chegar em horário pela manhã para
melhor aproveitamento no tempo livre a tarde.

2º DIA: CITY TOUR COM PRAIA DO FRANCÊS

Passeio panorâmico em Maceió percorrendo os principais pontos
turísticos da cidade desde as praias urbanas de Pajuçara, Ponta Verde,
Jatiúca e outras, e o tradicional bairro de Jaraguá com seu patrimônio
histórico e cultural, núcleo de importante desenvolvimento econômico,
passando pelo Museu da Imagem e do Som, Associação Comercial de
Maceió, Praça Marcílio Dias, ingressando ao centro da cidade pela Rua
do imperador, Praça Visconde de Sinimbú, Praça Dom Pedro II, Assembléia Legislativa e outros principais pontos turísticos. Praia do Francês:
a 25 km de Maceió, onde o verde-azulado de suas águas é o mágico
tempero que cativa os visitantes e os recifes suavizam as ondas
convidando a um atrativo banho de mar, com tempo livre para usufruir
da estrutura local.

3º DIA: PRAIA DO GUNGA

Cartão postal de Alagoas, são apenas 45 Km de distância da capital
alagoana, um passeio obrigatório para qualquer visitante. A Praia do
Gunga está situada na Barra de São Miguel, em uma fazenda de coco,
além da incrível junção entre o mar e a lagoa. Durante o trajeto, vale a
pena uma parada para boas fotos no mirante, onde será possível
contemplar todo o visual do Gunga. A praia ainda oferece piscinas
naturais, com águas claras e bem tranquilas. As falésias também
tornam o ambiente ainda mais especial, onde também é possível
realizar passeios de buggy e triciclos. A praia do Gunga atende a todos
os visitantes, possuindo ambiente calmo e tranquilo para aqueles que
querem descansar, além de bares, restaurantes e barracas de praia
com programação de recreação e diversão para famílias e crianças.

4º DIA: PRAIA DUNAS DE MARAPÉ

Localizado no município de Jequiá da Praia a 70 km de Maceió, banhado pelo rio Jequiá da Praia, o complexo Dunas de Marapé é um convite
ao banhista em uma área de preservação ambiental e de beleza sem
igual, O litoral sul de Alagoas é conhecido como Região das Lagoas e
Mares do Sul. A natureza não mediu esforços quando privilegiou esta
parte de Alagoas. São vastos coqueirais, praias paradisíacas, lagoas e
rios que se encontram com o mar numa imagem de pura magia.
Quando se fala em "Dunas de Marapé", muita gente pensa logo em
dunas altas e douradas, mas a verdade é que essa não é exatamente a
imagem que se deve ter ao falar dessas dunas. As Dunas de Marapé
existem, mas são pequenas e o título refere-se, normalmente, a um
complexo de praia localizado nesta região.

5º DIA: PRAIA DE IPIOCA ( HIBISCUS )

Suas férias começam neste paraíso a 25 km de Maceió, destino alto
padrão que agrada ao público mais exigente, ambiente confortável
com redários, Piscina, Artesanato, rica gastronomia. No local é possível
realizar passeios opcionais a piscina natural de Crôa de Ipioca, o trajeto
é realizado de catamarã. Localizado no litoral norte de Alagoas, restaurante Hibiscus foi eleito pela revista Veja um dos melhores restaurantes
a beira mar do Brasil. (Consultar taxa de day use e passeios opcionais).
Localizada no Litoral Norte com acesso privilegiado, possuí praia de
areias brancas e mar de águas cristalinas, ideal para um maravilhoso
banho de mar. O local denominado Hibiscus oferece todo o conforto
para desfrutar de uma agradável permanência, desde uma massagem,
redários ou uma cama suspensa frente a praia.

6º DIA: PRAIA DE PARIPUEIRA

Passeio ao litoral norte até a praia de Paripueira a 30 km de Maceió,
conhecida por suas águas mansas e pouco profundas. Este maravilhoso lugar está situado dentro da APA Costa dos Corais, albergando o
parque Marinho Municipal, detentor da segunda maior reserva de
corais do mundo e também área de preservação do peixe-boi-marinho. Como principais atrativos, destacam-se as piscinas naturais formadas entre bancos corali com grande concentração de fauna marinha,
principalmente de peixes coloridos. Local possui serviço de restaurante
com cardápio regional e infra-estrutura adequada para atender aos
turistas. Ponto principal da região, destacada pela paisagem natural
preservada, a praia de Paripueira é um destino em Alagoas que você
não pode deixar passar batido no seu roteiro. Paripueira enche os
olhos de quem visita suas piscinas.

7º DIA: MARAGOGI - LITORAL NORTE - VÁRIAS PRAIAS

Exuberantes piscinas naturais, excelente gastronomia, segunda maior
formação de recifes de corais do mundo, conhecido popularmente
como caribe brasileiro. Maragogi fica Localizado no litoral norte de
Alagoas aproximadamente 140 km de Maceió, são 02:30 horas de
viagem. O Litoral Norte de Alagoas, conhecido como Costa dos Corais,
possui a segunda maior barreira de corais do mundo. São 140 km
realçados pelo verde dos coqueiros e o azul intenso do mar. A
exuberância das piscinas naturais e biodiversidade da vida marinha são
atrações à parte de uma beleza indescritível. Maragogi tem um dos
ecossistemas mais importantes do Brasil, a diversificada fauna e flora
de espécies marinhas são um paraíso para os olhos dos que são apaixonados por mergulhos. Navegar pelos rios admirando os preservados
manguezais, passear de Buggy por belas praias, praticar ecobike,
tomar banhos de bicas.

8º DIA: VIAGEM DE RETORNO.

Viagem de retorno, faremos o traslado do TAMBAQUI PRAIA HOTEL
que estará hospedado em Maceió para o aeroporto ou estação
rodoviária, saída no horário conforme mencionado no voucher de
serviços de receptivo traslados e passeios. Nesse dia se possível viagem
em horário no período da tarde para melhor aproveitamento o tempo
livre pela manhã.

passeiosemalagoas.com.br - hoteltambaquimaceio.com.br

TAMBAQUI
PRAIA HOTEL

HOSPITALIDADE QUE SURPREENDE! QUEM JA FOI, APROVOU.
Localizado no coração da Ponta Verde, bairro mais requisitado de
Maceió, a uma quadra do mar, próximo dos principais bares de praia,
restaurante, bancos, supermercados, da feira de artesanato e do
inesquecível passeio de jangada até as piscinas naturais da praia de
Pajuçara. Cada detalhe de nossa moderna estrutura e presteza de
nosso atendimento personalizado é planejado para proporcionar o seu
bem-estar e fazer você se sentir em casa. Nossas acomodações são de
categoria superior, em nossa estrutura possuímos piscina e restaurante
na cobertura com vista panorâmica para o mar, diversos petiscos e um
delicioso jantar a la carte. Possuímos acesso a internet gratuita em todo
o ambiente do hotel e estacionamento rotativo.

ACOMODAÇÕES:
Ar condicionado split
TV LCD
Frigobar

Telefone
Cama box
TV a cabo

Secador de cabelo
Cortinas com black out
Cofre de segurança

150m da praia
Conveniência
Piscina aquecida
na cobertura

Locação de veículos
Reserva de passeios
Próximo a feira de
artesanato

Lavanderia
Wi-fi grátis
Business center
Gerador Full

Salão de eventos
Área para coquetel
Sistema de
aquecimento solar

FACILIDADES:
Estacionamento rotativo
Copa Baby
Cartões de crédito
Bar na piscina

SERVIÇOS:
Restaurante climatizado
Coffe shop
Room service 24 horas
Jantar regional

CONSULTE UMA AGÊNCIA DE VIAGENS CREDENCIADA
OU ACESSE: hoteltambaquimaceio.com.br

MACEIÓ - ALAGOAS

Em São Paulo: Representante comercial
Juracy Bizachi - WhtasApp: (11) 99125 7244
Tel: (11) 4425 0470 - Juracy@reprotel.com.br
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PACOTES: 08 DIAS - 05 DIAS - 03 DIAS - PREÇOS POR PESSOA

Incluso no pacote: Diárias no Tambaqui Praia Hotel com café da manhã + traslados de chegada e saída
(In/Out) + passeios diários conforme descrito no roteiro, transporte e assistência de guia de turismo.

PACOTES: 08 DIAS / 07 DIÁRIAS - PREÇOS POR PESSOA

MACEIÓ - ALAGOAS

HOSPEDAGEM POR DIÁRIA EM ACOMODAÇÃO

PERÍODOS

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

CRIANÇA

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

CRIANÇA

01/10/2020 A 20/12/2020

Baixa Temporada

R$ 1.715,00

R$ 1.050,00

R$ 934,00

R$ 455,00

R$ 195,00

R$ 199,00

R$ 250,00

R$ 40,00

20/12/2020 A 27/12/2020

Semana do Natal

R$ 1.925,00

R$ 1.155,00

R$ 1.020,00

R$ 497,00

R$ 225,00

R$ 230,00

R$ 287,00

R$ 46,00

27/12/2020 A 03/01/2021 Semana do Réveillon

R$ 3.675,00

R$ 2.030,00

R$ 1.806,00

R$ 847,00

R$ 475,00

R$ 480,00

R$ 624,00

R$ 96,00

03/01/2021 A 31/01/2021

R$ 3.458,00

R$ 1.922,00

R$ 1.659,00

R$ 805,00

R$ 444,00

R$ 449,00

R$ 561,00

R$ 90,00

31/01/2021 A 12/02/2021 Antes do Carnaval

R$ 1.785,00

R$ 1.085,00

R$ 962,00

R$ 469,00

R$ 205,00

R$ 210,00

R$ 262,00

R$ 42,00

12/02/2021 A 19/02/2021 Feriado de Carnaval

R$ 2.971,00

R$ 1.678,00

R$ 1.456,00

R$ 705,00

R$ 485,00

R$ 490,00

R$ 612,00

R$ 98,00

DATAS

Férias de Verão

17/02/2021 A 04/07/2021

Baixa Temporada

R$ 1.939,00

R$ 1.162,00

R$ 1.027,00

R$ 497,00

R$ 227,00

R$ 232,00

R$ 290,00

R$ 46,00

04/07/2021 A 25/07/2021

Férias de Julho

R$ 2.093,00

R$ 1.239,00

R$ 1.090,00

R$ 532,00

R$ 249,00

R$ 254,00

R$ 317,00

R$ 51,00

R$ 1.834,00

R$ 1.110,00

R$ 982,00

R$ 476,00

R$ 212,00

R$ 217,00

R$ 271,00

R$ 43,00

25/07/2021 A 19/12/2021 Segundo Semestre

PACOTES: 05 DIAS / 04 DIÁRIAS - PREÇOS POR PESSOA
DATAS

PACOTES: 03 DIAS / 02 DIÁRIAS - PREÇOS POR PESSOA

PERÍODOS

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

CRIANÇA

SINGLE

01/10/2020 A 20/12/2020

Baixa Temporada

R$ 980,00

R$ 600,00

R$ 534,00

R$ 260,00

R$ 510,00

20/12/2020 A 27/12/2020

Semana do Natal

R$ 1.100,00

R$ 660,00

R$ 583,00

R$ 284,00

27/12/2020 A 03/01/2021 Semana do Réveillon

R$ 2.100,00

R$ 1.160,00

R$ 1.032,00

03/01/2021 A 31/01/2021

Férias de Verão

R$ 1.976,00

R$ 1.098,00

31/01/2021 A 12/02/2021

Antes do Carnaval

R$ 1.020,00

12/02/2021 A 16/02/2021 Feriado do Carnaval
16/02/2021 A 04/07/2021
04/07/2021 A 25/07/2021

TRIPLO

CRIANÇA

R$ 320,00

R$ 287,00

R$ 140,00

R$ 570,00

R$ 350,00

R$ 312,00

R$ 152,00

R$ 484,00

-

-

-

-

R$ 948,00

R$ 460,00

R$ 1.008,00

R$ 569,00

R$ 494,00

R$ 240,00

R$ 620,00

R$ 550,00

R$ 268,00

R$ 530,00

R$ 330,00

R$ 295,00

R$ 144,00

R$ 2.140,00

R$ 1.180,00

R$ 1.016,00

R$ 492,00

-

-

-

-

Baixa Temporada

R$ 1.108,00

R$ 664,00

R$ 587,00

R$ 284,00

R$ 574,00

R$ 352,00

R$ 314,00

R$ 152,00

Férias de Julho

R$ 1.196,00

R$ 708,00

R$ 587,00

R$ 304,00

R$ 618,00

R$ 374,00

R$ 332,00

R$ 162,00

R$ 1.144,00

R$ 682,00

R$ 602,00

R$ 292,00

R$ 592,00

R$ 361,00

R$ 321,00

R$ 156,00

25/07/2021 A 20/12/2021 Segundo Semestre

* Formas de pagamentos poderá ser parceladas até 05 vezes no cartão de crédito sendo entrada de 20% a vista e o saldo
pagamento direto na chegada no hotel ou no receptivo, em até mais 04 parcelas com valor mínimo de cada parcela.
* Pagamentos parcelado no hotel será de cada parcela valor mínimo de R$ 250,00, no receptivo valor mínimo de R$ 120,00.
* Preços dos pacotes são por pessoa conforme acomodação em apartamentos Single, duplo ou triplos.
* Desconto para criança até 12 anos. Criança até 6 anos é grátis, quando em aptos com mais 02 adultos.

DUPLO

D & J VIAGENS E TURISMO
www.passeiosemalagoas.com.br
contato@passeiosemalagoas.com.br
WhatsApp: (11) 99125 7244 - Tel: (11) 4425 0470

