
28 a 30/01

rota dos
coqueirais

aracaju



Café da manhã às 07:00. Saída da pousada às 08:00 para um dia de
passeios incríveis na capital sergipana. Durante o dia conheceremos
a linda Croa do Goré: uma pequena ilha de areia branca que surge
com a maré baixa, encantando seus visitantes. Também visitaremos a
bela Ilha dos Namorados, um dos lugares mais procurados pelos
turistas devido a sua inesquecível beleza que enfeitiça os casais
apaixonados e os solteiros a procura do grande amor. Por fim, no
encontro do rio com o mar conheceremos a linda Praia do Viral, um
dos melhores locais para banho de Aracaju. Após um dia de grandes
emoções, retornaremos para a pousada em Aracaju. 
A noite será livre. Indicamos bares e restaurantes da orla de Atalaia.

3 dias

1° dia - 28/02/2022
Saída de Salvador (Rodoviária), às 19:00, em direção à cidade de
Aracaju, com previsão de chegada próximo de 00:30. Em seguida,
acomodação na pousada para descanso.

2° dia - 29/01/2022

ARACAJU - SE



Café da manhã às 07:00. Saída da pousada às 08:00 para
conhecermos o famoso Mercado Central de Aracaju. Nele o visitante
poderá comprar lembranças regionais, castanhas, cachaças, dentre
outros artigos locais. Em seguida iremos ao maravilho Museu da
Gente Sergipana, onde conheceremos a cultura de Sergipe de uma
forma bem interativa. Uma experiência enriquecedora. 
Ao fim da visita ao museu, voltaremos a pousada para check-out.
Após saída da nossa hospedagem, seguiremos para a Lagoa dos
Tambaquis para um refrescante banho na companhia dos belos
peixes Tambaquis. Almoçaremos no restaurante da lagoa. Às 16h:00
retornaremos para Salvador, com previsão de chegadas às 21;30.

3 dias

3° dia - 30/01/2022

ARACAJU - SE

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



3 dias

- Sol do verão;
- Balanço do barco, para pessoas que enjoam em passeios com
embarcação;
Nível de esforço: leve.

desafios do roteiro:

- Água mineral e  lanches leves (se desejar, pois no destino vende),
toalha, sandália, óculos de sol, roupa de banho, protetor solar, boné,
camisa UV, remédio de rotina de uso pessoal.

O QUE LEVAR:

Cartão de crédito: 10x de R$ 61,00
Depósito/transferência ou PIX: R$ 580,00 - podendo
dividir até o dia da viagem.
OBS: Crianças até 5 anos - Não paga desde que
acompanhada por dois adultos. Crianças de 6 a 10
anos - 10x de R$ 56,50 ou R$ 535,00 via PIX.

valores:

ARACAJU - SE


