
20, 21, 22 E 23/01

roteiro VIVER
VERÃO

são josé da coroa 
grande e cabo

de st° agostinho



Saída do aeroporto de Salvador às 06:00 com previsão de chegada
ao Recife às 07:20. Após chegada, seguiremos para um breve café
da manhã em padaria da cidade. Às 08:30 seguiremos em direção
ao Cabo de Santo Agostinho para conhecermos lindas praias do
litoral sul pernambucano.
Durante o dia faremos um passeio de buggy para conhecermos
algumas das belas praias do Cabo, como Itapuama, Enseadas dos
Corais, Xaréu e Calhetas. Pararemos na última praia para almoço e
um delicioso banho de mar. Em Calhetas há opção do viajante
descer em uma tirolesa radical (atividade opcional) 
Às 16:00 seguiremos para o nosso hotel na cidade do Recife. A noite
será livre.

OBS: OS HORÁRIOS DE VOOS PODEM SER MODIFICADOS PELA CIA
AÉREA EM VIRTUDE DE AJUSTES NA MALHA.

4 dias Cabo de st° Agostinho
são josé da coroa grande

1° dia - 20/01/2022



Café da manhã a partir das 06:00. Às 07:30 sairemos da pousada em
direção a cidade de São José da Coroa Grande, situada na Costa
dos Corais. Passaremos o dia na praia, onde desfrutaremos das
águas cristalinas de São José. Faremos passeio de catamarã
(CONDICIONADO A TÁBUA DE MARÉ) e andaremos de buggy para
conhecermos a região. 
O nosso ponto de apoio será o restaurante "Pé na Areia Beach Club",
com uma boa estrutura de lazer para você curtir o dia nesse paraíso
pernambucano.
Às 16:30 retornaremos ao nosso hotel no Recife, com previsão de
chegada às 18:30. A noite será livre para os viajantes curtirem a orla
do Recife.

OBS: OS PASSEIOS ESTÃO CONDICIONADOS A RESTRIÇÕES ORIUNDAS
DA COVID E TÁBUA DE MARÉ.
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2° dia - 21/01/2022



Café da manhã a partir das 06:00. Às 08:00 sairemos da pousada
em direção a cidade de Ipojuca, para curtirmos duas belas praias da
região. A primeira delas é a praia de Muro Alto, conhecida por suas
enormes piscinas naturais. Na praia há atividades opcionais para os
visitantes, como o stand up (pago a parte pelo viajante).
Às 15:00 sairemos de Muro Alto em direção ao Pontal de Maracaípe.
O lugar é conhecido por ter um incrível pôr do sol, dos mais
encantadores de Pernambuco. Teremos a oportunidade de
contemplar esse momento.
Após o por do sol retornaremos ao Recife, com previsão de chegada
às 19:30.
A noite será livre para o viajante desfrutar da capital pernambucana.

OBS: O HORÁRIO DE SAÍDA PARA O PÔR DO SOL ESTÁ CONDICIONADO
A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, TÁBUA DE MARÉ, ETC.
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3° dia - 22/01/2022



Café da manhã a partir das 06:00. Os viajantes estarão livres para
curtir a orla da Praia de Boa Viagem, no Recife, descansar, etc. Às
11:00 devem estar no hotel para organização pessoal.
Às 12:00 sairemos para check-out e seguiremos para almoço no
restaurante Parraxaxá (mediante disponibilidade e condicionado a
restrições);
Às 14:00 seguiremos para o aeroporto do Recife, com voo
programado para as 17:45 e chegada em Salvador às 19:05

OBS: A PRAIA DE BOA VIAGEM É CONHECIDA PELOS ATAQUES DE
TUBARÕES. O VIAJANTE NÃO DEVE TOMAR BANHO NAS ÁREAS
PROIBIDAS, DEVENDO CONSULTAR SEMPRE O BOMBEIRO ANTES DE SE
BANHAR.

4 dias Cabo de st° Agostinho
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4° dia - 23/01/2022



Transporte aéreo Salvador/Recife/Salvador;
Hospedagem com café da manhã em Recife;
Translado aero/hotel/aero e para os passeios;
Visitação ao Cabo de Santo Agostinho com passeio de buggy,
passando pelas praias de Enseada dos Corais, Itapuama, Xareu e
Calhetas;
Visitação à praia de Calhetas;
Visitação à praia de São José da Coroa Grande;
Passeio de catamarã para as piscinas naturais em São José da
Coroa Grande (Condicionado a tábua de maré);
Passeio de buggy em São José da Coroa Grande;
Visitação à praia de Muro Alto;
Visitação ao Pontal de Maracaípe;
Seguro viagem;
Acompanhamento de guia local e da equipe Viver Turismo;
Fotos e vídeos do roteiro.

4 dias Cabo de st° Agostinho
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pacote inclui:



10x de R$ 170,00 no cartão de crédito = R$ 1.700,00
R$ 1.600,00 via pix, podendo parcelar até o dia da viagem;
Crianças: 0 a 1 ano e 9 meses - Gratuito;
Crianças 0 a 5 anos - R$ 1.305,00 ou 10x de R$ 140,50 = R$ 1.405,00;
Crianças 6 a 7 anos - R$ 1.345,00 ou 10x de R$ 144,50 = R$ 1.445,00. 

Membros do clube tem 5% de desconto sobre a opção de pagamento
escolhida.

OBS: Você pode mesclar o pagamento, fazendo parte em pix e parte em
até 10x no cartão.

OBS: Voos e programação podem sofrer mudanças em virtude de
restrições e ajustes de malha aérea.
OBS: Passeio condicionados a restrições da COVID-19, questões
climáticas e funcionamento local.
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valores:


