ALAGOAS 09 DIAS

08 DIÁRIAS DE HOTEL COM CAFÉ DA MANHÃ + 02 TRASLADOS DE CHEGADA E SAÍDA
+ 07 PASSEIOS + GUIA DE TURISMO + OPÇÃO DE MEIA PENSÃO NO HOTEL - JANTAR

HOSPEDAGEM NO TAMBAQUI PRAIA HOTEL - MACEIÓ
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PASSEIOS EM ALAGOAS
Regular

1º DIA: CHEGADA EM MACEIÓ

Faremos o traslado para o hotel, aeroporto a 35 km
em média da orla de Maceió, praias de Pajuçara,
Praia de Ponta Verde e praia de Jatiúca. Ao chegar
no hotel check in e acomodação conforme
mencionado no voucher da reserva do hotel. Nesse
dia se possível chegar em voos diurnos.

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 que cativam 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 Maceió, 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.

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 na piscina natural de Crôa de
Ipioca, o trajeto é realizado de catamarã. Localizado no litoral norte de Alagoas, o
restaurante Hibiscus foi eleito pela revista Veja um dos melhores restaurantes à beira mar do
Brasil. (Consultar taxa de day use e passeios opcionais). Localizada no Litoral Norte com
acesso privilegiado, possui 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, com massagem e redários.

LITORAL SUL
LITORAL NORTE
REGIÃO DOS CÂNIONS

Temos outros pacotes: Litoral Sul hospedagem com café da manhã na Barra de São Miguel e
passeios incluídos para Maceió, Praia do Gunga, Praia do Francês, Praia Dunas de Marapé e Foz do Rio
São Francisco. Litoral Norte hospedagem com café da manhã em Maragogi ou em Japaratinga e
passeios incluídos para Piscinas Naturais, São Miguel dos Milagres, Capitão Nicolas com opcional para
Praia do Carro Quebrado, Praia dos Carneiros PE, Praia do Gravatá PE e Porto de Galinhas PE. Região
dos Cânions hospedagem com café da manhã em Piranhas com passeios incluídos para os Cânions
do Rio São Francisco e a Rota do Cangaço de barco, trilhas e parques.

PASSEIOS EM ALAGOAS
Regular

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 é detentor da segunda maior
reserva de corais do mundo. 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.

7º DIA: MARAGOGI - LITORAL NORTE

Exuberantes piscinas naturais, excelente gastronomia, segunda maior formação de
recifes de corais do mundo, conhecido popularmente como caribe brasileiro, a 140 km
de Maceió. O Litoral Norte de Alagoas, conhecido como Costa dos Corais, possui a
segunda maior barreira de corais do mundo. Coqueiros e o azul intenso do mar. A
exuberância das piscinas naturais e biodiversidade da vida marinha, e a diversificada
fauna e flora de espécies marinhas são um paraíso para os olhos dos que são
apaixonados por mergulhos.

8º DIA: SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

Praias desertas de águas mornas e cristalinas, com belíssimas piscinas naturais, rota
ecológica. Passeio opcional de Buggy dá pra conhecer a praia cinco estrelas de Alagoas
, Praia do Patacho, Praia do Laje e o mirante como toda visão deslumbrante. À 100 km
de Maceió, São Miguel dos Milagres é um destino consolidado, para pessoas que têm
o bom gosto, estrutura de restaurante, povoado com aproximadamente 7 mil
habitantes. Costa dos corais maior área de proteção ambiental do mundo, em
determinados estações do ano a região chega facilmente aos 40 graus.

9º DIA: VIAGEM DE RETORNO

Viagem de retorno, faremos o traslado do
hotel que estará hospedado em Maceió
para o aeroporto, saída no horário
conforme mencionado no voucher de
serviços de receptivo traslados e passeios.
Nesse dia se possível viajar em voos
diurnos a tarde.
IMPORTANTE: Os passeios desta programação poderá ser substituído ou alterado conforme escolhido para outros passeios regulares de praia sem
custo adicional. Caso alguém tenha interesse em não fazer algum dos passeios e ficar o dia livre na orla de Maceió nas praias de Pajuçara, Ponta Verde
e Jatiúca nesse dia será incluso o passeio de Jangada às piscinas naturais de Pajuçara com a bela vista de Maceió.
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Sem paradas em vários hotéis para
embarque e desembarque

Retorno dos passeios horário livre

Transfers e passeios realizados em carros executivos, minivan e van para que tenham
mais conforto e privacidade em sua viagem! A comodidade deste modelo é que o
veículo será exclusivo para você e sua família ou amigos com um moto-guia
profissional. E ainda, é possível escolher o melhor horário e local de embarque e
desembarque. Pontualidade, segurança e qualidade, além de oferecer maior
flexibilidade e aproveitamento de tempo ponto a ponto. Operamos transfers e
passeios privativos entre as cidades turísticas e praias no estado de Alagoas. Veículos
equipados com ar condicionado, som ambiente, bagageiro e capacidade para até 03
pessoas carro de passeio, 04 a 06 pessoas minivan e para grupos de 06 a 15 pessoas
em van executiva.

TAMBAQUI PRAIA HOTEL
Entre os 10 melhores de Maceió
pelo TripAdvisor
Acomodações:
Tv por
assinatura

Frigobar

Secador
de cabelo

Cofre de
segurança

Serviços:
Piscina Estacionamento Conveniência Bar integrado
aquecida
rotativo
à piscina

Wi-ﬁ
gratuito

tambaquimaceio.com.br

Salão
de jogos

Copa Baby

Gerador Full

