
17 a 19/12/2021

ROTEIRO
VELHO CHICO

PIRANHAS E
CÂNIONS DE XINGÓ



Café da manhã a partir das 07:00. Saída da pousada às 09:00 para
um Walking Tour pelo sítio histórico da cidade, conhecendo sua
riqueza histórico-cultural. Avistaremos monumentos importantes de
Piranhas que fazem parte da vida da cidade. Após a caminhada, por
volta de 10:30, seguiremos para o nosso catamarã para um passeio
no Rio São Francisco. Nosso destino será o Espaço Ecológico
Angicos, base da Rota do Cangaço. Faremos a trilha para
conhecermos a história de Lampião, o local onde ele morreu e como
se deu esse fato na história do homem nordestino. Você ainda
poderá tomar um delicioso banho no Rio São Francisco. Às 16:00
retornaremos para o catamarã e seguiremos para a cidade de
Piranhas.
A noite será livre. Indicamos a praça principal da cidade.

3 dias

1° dia - 17/12/2021
Saída de Salvador (Rodoviária), às 19:00, em direção à cidade de
Piranhas, com previsão de chegada próximo de 05:00. Em seguida,
acomodação na pousada para descanso.

2° dia - 18/12/2021

PIRANHAS
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO



Nosso café da manhã inicia a partir das 07:00. Às 08:00, já com as
malas prontas, sairemos de Piranhas em direção aos Cânions de
Xingó, em Canindé de São Francisco. O nosso ponto de apoio será o
restaurante Carrancas, de onde sairemos de catamarã para
contemplar uma das paisagens mais incríveis do Brasil. Visitaremos a
Gruta do Talhado e a sua magia entre os Cânions do Rio São
Francisco. Um espetáculo da natureza espera por você.
Após o passeio retornaremos ao nosso ponto de apoio para almoço e
troca de roupas. Às 15:00 retornaremos para Salvador, com previsão
de chegada às 00:00.

Atividades opcionais:

Skibunda Angicos - R$ 10,00 por pessoa
Jetsky Angicos - R$ 80,00 por pessoa
Banana boat - R$ 30,00 por pessoa

3 dias

3° dia - 19/12/2021

PIRANHAS
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO



transporte Salvador-Piranhas-Canindé do São Francisco-Salvador;
hospedagem com café da manhã na cidade de Piranhas/AL;
city tour na cidade histórica de Piranhas-AL;
visitação ao Museu do sertão;
passeio de catamarã no rio São Francisco;
visita ao espaço ecológico Angicos;
trilha do cangaço, caminho percorrido pelas tropas que mataram
Lampião;
visitação à Grota do Angico;
visitação aos cânions de Xingó;
passeio de caiaque na gruta do talhado, dentro dos cânions;
companhamento da equipe Viver Turismo;
acompanhamento de guia local;

3 dias

pacote inclui:

PIRANHAS
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

fotos digitais e vídeo;
seguro viagem.



10x de R$ 70,00 no cartão de crédito = R$ 700,00;
R$ 670,00 no pix/depósito/transferência bancária, podendo parcelar
até o dia da viagem.

Crianças de 0 a 4 anos - Gratuito viajando no colo e dormindo na
mesma cama dos pais.
Crianças a partir de 5 anos - Mesmo valor do adulto.
Quarto single - 10x de R$ 85,00 no cartão ou R$ 820,00 via depósito
bancário.

Membros ATIVOS do "Viver Clube" tem 5% de desconto sobre a
opção de compra escolhida.

3 dias

valores:

PIRANHAS
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

O roteiro pode sofrer alteração em virtude de
proibições e fechamentos oriundos da pandemia da
COVID-19


