
NORDESTE BRASILEIRO 
Maragogi & Porto de Galinhas & Natal 

 
1º DIA - LISBOA / RECIFE / MARAGOGI 
Comparência no Aeroporto da Portela três horas antes do voo. 
Assistência pelo delegado da Halcon Viagens nas formalidades de 
embarque. Partida com destino a Recife. Refeição a bordo. Chegada ao 
Aeroporto Internacional do Recife. Formalidades de desembarque. 
Transporte em autopullman privado, c/ ar condicionado para o hotel 
escolhido em Maragogi. Chegada e distribuição de alojamento. À noite, 
jantar no hotel e festa. 
 

2º DIA - MARAGOGI 
Estadia em regime de tudo incluído no hotel. Durante a estadia em 
Maragogi há possibilidade de se realizar um passeio de barco às Galés 
de Maragogi. Local repleto de praias de sonhos, de rios e lagos 
paradisíacos, Alagoas é sem dúvida um Estado a não perder! À noite, 
jantar e festa no hotel. 
 

3º DIA - MARAGOGI / PORTO DE GALINHAS 
Pequeno-almoço buffet. Saída do hotel, em hora a informar 
localmente, com direcção a Porto de Galinhas em autopullman, c/ ar 
condicionado. Chegada ao hotel escolhido. Distribuição de alojamento. 
À noite, jantar e possibilidade de saída para a vila. 
 

DIVIRTA-SE! ESTÁ EM PORTO DE GALINHAS! 
 

4º ao 7º DIA - PORTO DE GALINHAS 
Pequeno-almoço buffet. Em Porto vão se realizar 04 passeios: um 
passeio de Buggy com bar aberto às praias do Litoral Norte de Porto 
Galinhas – Gaibu e Calhetas incluindo banho de lama; um passeio à 
Praia dos Carneiros; um passeio à Praia de Maracaípe e um 
passeio à Praia de Muro Alto. À noite saída para a vila e não só. . . 
Venha conhecer a beleza e o encanto que esta vila espalha e jante 
num dos mais apreciados restaurantes da mesma. Após os jantares, 
divirta-se connosco nas nossas festas de bar aberto. . . A não perder! 
Onde quer que vá, alegria e animação o acompanharão para lhe dar as 
boas vindas! 
 

8º DIA - PORTO DE GALINHAS / NATAL 
Pequeno-almoço buffet. Saída do hotel, em hora a informar 
localmente, com direcção a Pipa em autopullman privado, c/ ar 
condicionado. Durante o percurso há possibilidade de se realizar City 
Tour, visitando o Recife Antigo, Casa da Cultura e Olinda, famosa 
cidade cheia de Cor e de Folia, que faz parte do Património Mundial. 
Aprecie, para além de outras coisas mais, a espectacular vista 
panorâmica sobre a cidade de Recife e do seu porto. Nestes locais 
pode aproveitar para comprar artesanato típico desta região. 
Continuação da viagem. Chegada ao hotel escolhido. Distribuição de 
alojamento. À noite, jantar e possibilidade de saída. 
 

9º DIA - NATAL 
Pequeno-almoço buffet. Durante a estadia em Natal, vai se realizar um 
passeio de Buggy em Genipabu (Lagoa do Pitangui + Aerobunda e 
Skibunda), aproveite e desfrute dos famosos BUGGY’S, que deslizam 
por arrepiantes Dunas, derrapam, fazem piões e desafiam a gravidade. 
Depois de toda esta emoção, pare, relaxe e mergulhe numa das várias 
lagoas ali existentes. À noite, saída para o Restaurante da vila. Após 
o jantar, divirta-se connosco na nossa Festa de Bar Aberto. 
 

10º DIA - NATAL/ . . .  
Pequeno-almoço buffet. Durante a manhã saídas para o shopping de 
Natal e Centro de Artesanato. Em hora a informar localmente, saída 
em direcção ao Aeroporto Internacional de Natal, em autopullman 
privado c/ ar condicionado. Assistência pelo delegado da Halcon 
Viagens nas formalidades de embarque. Partida com destino a Lisboa. 
Refeição e noite a bordo. 
 

11º DIA -  . . . / LISBOA 
Chegada ao Aeroporto da Portela. Fim da viagem. 
 
 
 

OS PREÇOS INCLUEM: 

� Passagem aérea Lisboa / Recife . . . Natal / Lisboa, em classe 
turística, com direito ao transporte de 20kgs de bagagem; 

� Assistência nas formalidades de embarque e desembarque nos 
aeroportos; 

� Todos os transferes mencionados no programa em autopullman 
privado, c/ ar condicionado; 

� Estadia de 07 noites no regime de alojamento e pequeno-almoço 
buffet e na categoria do hotéis escolhidos segundo o programa; 

� Estadia de 02 noites em Maragogi no Hotel Resort 5* seleccionado, 
em regime de Tudo Incluído; 

� Acompanhamento durante toda a estada, pelo delegado da 
Halcon Viagens; 

� Oferta Halcon Viagens (consultar anexo); 
� Seguro de multiviagens, taxas turismo, serviços e IVA; 
� Taxas de segurança, combustível e Aeroporto em Lisboa e no 

Brasil. 
 
 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 

� Despesas com passaportes e vistos, bem como outras de carácter 
pessoal, bebidas, refeições, lavandaria, telefonemas e outros 
produtos ou serviços não mencionados no programa; 

� Room tax (+/- R$1,50) nos hotéis por noite e quarto a pagar 
localmente (caso aplicável); 

� Despesas de reserva: €5 por pessoa. 
 

NOTAS: 
• As excursões incluídas no programa poderão sofrer alteração nos 

dias da sua realização; 
• Os restaurantes poderão ser alterados em virtude de eventuais 

situações alheias à agência. 
• Horários de hotéis – De acordo com a regra geral internacional a 

entrada e a saída dos quartos (check-in / check-out) processa-se 
a partir das 14H00 e 12H00 respectivamente. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

€1079* 
 

em quarto triplo 
 

*vale de €101 já 
descontado no preço final 
 

 

  

 

  
www.hotelarmacao.com.br www.portal-atlantico.com.br 

  
www.salinas.com.br www.miramarmaragogiresort.com.br 

  
www.hotelportodomar.com.br www.viladomar.com.br 

 

HALCON VIAGENS 

Rua Rodrigues de Freitas, 1422          4445-636 Ermesinde 
Telefone: + 351 229 774 380                    Fax: + 351 229 774 389 

E-mail: gruposermesinde@halcon-viajes.es 

 


