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4 dias recife e
porto de galinhas

Saída do aeroporto de Salvador às 10:40 com previsão de chegada
ao Recife às 12:00. Após chegada, seguiremos para almoço no bairro
da Boa Viagem. Em seguida iremos conhecer um dos melhores
museus da América Latina: o Instituto Ricardo Brennand. No espaço o
viajante encontrará uma bela coleção de relíquias históricas do Brasil
e do mundo em dois castelos/museus de impressionar.
Após visitação seguiremos para o nosso hotel, no bairro de Boa
Viagem. A noite será livre para o viajante.

OBS: Indicamos a visita a feirinha de Boa Viagem, onde o viajante
poderá conhecer a gastronomia e o artesanato local.

1° dia - 03/02/2022



4 dias recife, olinda e
porto de galinhas

Nosso café da manhã se inicia a partir das 06:00. Sairemos do hotel
às 07:30 para passarmos o dia na bela praia de Porto de Galinhas. O
viajante terá a oportunidade de conhecer uma das praias eleita por
mais de dez vezes como a mais bonita do Brasil.
Durante o dia você poderá desfrutar da vila, das lojas e da praia,
podendo escolher passeios opcionais disponíveis, tais como passeio
de jangada, passeio de buggy, etc (por conta do viajante).
Às 16:30 retornaremos ao Recife, com previsão de chegada às 18:30.
A noite será livre. 

OBS: Indicamos ao viajante caminhar e conhecer o calçadão e os
quiosques da praia de Boa Viagem.

2° dia - 04/02/2022



Nosso café da manhã se inicia às 06:00. Às 08:00 sairemos para um
passeio cultural, conhecendo o Recife Antigo e a bela cidade de
Olinda. 
Pela manhã conheceremos o capital pernambucana, passando por
lugares como o Marco Zero, o Museu Cais do Sertão, a Rua do Bom
Jesus e a Embaixada Cultural.
No período da tarde visitaremos a bela cidade histórica de Olinda
percorrendo suas ladeiras. Passaremos pela Igreja da Sé, pelo
Mosteiro de São Bento, pelos Quatro Cantos e pela Casa dos
Bonecos Gigantes do carnaval. Você vai se apaixonar por essa
cidade. 
Por volta das 16:00 retornaremos ao nosso hotel no bairro de Boa
Viagem. 
Às 18:30 sairemos para um passeio de catamarã na Veneza Brasileira,
conhecendo o Recife a noite. Uma experiência inesquecível.

OBS: Visitas em Recife, Olinda e Porto de Galinhas estão condicionadas
ao funcionamento dos atrativos devido as restrições da COVID-19.

4 dias recife, olinda e
porto de galinhas

3° dia - 05/02/2022



4 dias recife, olinda e
porto de galinhas

A manhã será livre para o viajante curtir a praia de Boa Viagem, a
piscina do hotel, descansar, etc.
Às 11:00 o viajante deve seguir para o hotel. Às 12:00 faremos o
check-out. Em seguira iremos para o almoço.
Após almoço seguiremos para o aeroporto, com voo agendado para
as 17:45. A chegada em Salvador está prevista para as 19:05.

OBS: Os horários dos voos podem ser modificados pela cia aérea e
ajustes de malha aérea.

4° dia - 06/02/2022



4 dias recife, olinda e
porto de galinhas

Transporte AÉREO Salvador-Recife-Salvador (GOL);
Translado aeroporto-hotel-aeroporto;
Translado para os passeios;
Hospedagem com café da manhã na praia de Boa Viagem, em
Recife;
City tour no Recife conhecendo a casa dos bonecos gigantes do
carnaval, Marco Zero, Rua do Bom Jesus, Praça do Arsenal, Museu
Cais do Sertão, Praia de Boa Viagem; 
City tour em Olinda conhecendo as ladeiras históricas da linda
cidade, casario colonial, igreja do Alto da Sé, artesanatos, Mirante
da Sé e Mosteiro de São Bento;
Passeio de catamaran pelas pontes do Recife;
Ingressos e taxas de acesso aos espaços;
Visitação à linda praia de Porto de Galinhas;
Acompanhamento de guia local;
Acompanhamento da equipe Viver Turismo;
Fotos e vídeos e Seguro viagem.

PACOTE INCLUI:



4 dias recife, olinda e
porto de galinhas

VALORES
10x de R$ 155,00 no cartão de crédito = R$ 1.550,00;
R$ 1.450,00 via pix, podendo parcelar até o dia da viagem;
Crianças: 0 a 1 ano e 9 meses - Gratuito;
Crianças 1 ano e 10 meses a 5 anos - R$ 1.315,00 no cartão ou R$
1.235,00 via pix. 

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.


