
26 A 29/01/23

roteiro
ilha encantada

ilhas de
santo aleixo 

coroa do avião



Saída do aeroporto de Salvador às 10:40 em direção ao aeroporto
do Recife, com previsão de chegada às 12:00. Após chegada iremos
almoçar.
Após almoço seguiremos para a Oficina Francisco Brennand.
Conheceremos um dos mais belos espaços artísticos do Brasil, onde
foi gravado o DVD do banda de música O Rapa.
Após visita seguiremos para o hotel na orla de Boa Viagem. A noite
será livre.
Indicamos ao viajante conhecer a pracinha de Boa Viagem com sua
culinária e artesanato local.

4 dias

1° dia - 26/01/2023

ilhas de santo aleixo e
coroa do avião



Nosso café da manhã se inicia a partir das 06:00. Às 07:30 sairemos
em direção a cidade de Serinhahém, no litoral sul pernambucano. A
cidade é a base para conhecermos uma das ilhas mais bonitas do
Brasil: a Ilha de Santo Aleixo.
Faremos uma travessia de lancha do continente até a ilha.
Passaremos o dia no local curtindo suas águas cristalinas. A beleza
das águas encantam os visitantes, que terão a oportunidade de
relaxar nesse paraíso pernambucano.
Por volta das 15:00 retornaremos ao continente. Seguiremos para o
nosso hotel em Recife para descanso.
OBS IMPORTANTES: - A Ilha de Santo Aleixo não conta com estrutura
de banheiros. Há apenas bares com cadeiras de praia. Os bares
servem comidas e bebidas para os que desejarem. - É cobrado um
couvert artístico do músico que se apresenta na ilha para os
visitantes, no valor de R$ 15,00 por pessoa. O valor é cobrado pelo
bar que fornece o serviço, sendo obrigatório. - Há apenas um bar na
ilha.

4 dias

2° dia - 27/01/2023

ilhas de santo aleixo e
coroa do avião



Nosso café da manhã se inicia a partir das 06:00. Às 07:30 sairemos
em direção a cidade de Igarassu, no litoral norte pernambucano. A
cidade é a base para conhecermos as belas Ilhas de Itamaracá e
Coroa do Avião. 
Passaremos um dia incrível em um paraíso do litoral norte do estado
de Pernambuco. Faremos um delicioso passeio de barco e
conheceremos a bela Ilha da Coroa do Avião, a famosa Ilha de
Itamaracá, o imponente Forte Orange, construído pelos holandeses
no século XVII, a Fornalha a Cal e a linda Vila Velha. Belos lugares do
litoral nordestino.
Às 17:00 sairemos da cidade de Igarassu em direção ao nosso hotel,
no bairro de Boa Viagem em Recife. 
A noite será livre. Indicamos ao viajante o passeio de Catamaran
pelas pontes do Recife. Uma oportunidade de conhecer um pouco da
cidade.

4 dias

3° dia - 28/01/2023

ilhas de santo aleixo e
coroa do avião



Nosso café da manhã se inicia a partir das 06:00. 
A manhã será livre para o viajante curtir da forma que desejar.
Poderá descansar, curtir a piscina do hotel ou a praia de Boa
Viagem. 
Às 10:30 sairemos do hotel em direção ao aeroporto do Recife, com
voo previsto para as 12:30 e chegada em Salvador as 13:55.

OBS: Horário de saída do hotel pode ser modificado em virtude de
horários de check-in, etc, alteração de voo, etc.

OBS: O viajante deve ter disponibilidade para possíveis mudanças de
horários de voos efetuadas pela cia aérea. Devido a ajuste de malha
aérea, é uma possibilidade existente em voos pelo Brasil.

4 dias

4° dia - 29/01/2023

ilhas de santo aleixo e
coroa do avião



1. aéreo Salvador-Recife-Salvador;
2. acompanhamento da equipe Viver Turismo;
3. acompanhamento de guia local;
4. visitação a Ilha de Itamaracá;
5. visitação ao Forte Orange na Ilha de Itamaracá;
6. visitação à Ilha da Coroa do Avião;
7. visitação à Fornalha a Cal;
8. visitação à Vila Velha;
9. visitação ao sítio histórico de Igarassu;
10. passeio de barco;
11. visitação à Ilha de Santo Aleixo;
12. taxa de travessia até a Ilha de Santo Aleixo;
13. visitação a Oficina Francisco Brennand;
14. ingressos dos passeios previstos;
15. hospedagem com café da manhã na cidade do Recife;
16. seguro viagem;
17. fotografia digital;

4 dias

pACOTE INCLUI: 

ilhas de santo aleixo e
coroa do avião



4 dias ilhas de santo aleixo e
coroa do avião

1. Roupas leves;
2. Protetor solar;
3. Camisa UV de proteção solar;
4. Roupa de banho;

OBS: O uso da máscara é obrigatório.

o que levar:

VALORES:

10x de R$ 246,00 no cartão de crédito = R$ 2.460,00;
R$ 2.340,00 via Pix/Depósito/Transferência bancária,
podendo parcelar até o dia da viagem.

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


