Aracaju / Sergipe - Datas até 2021
Tipo: Praias, Turísticas e Lazer
Categoria: Nacionais
Período: 24/11/2020 até 06/07/2021

Informações sobre a
Valor

VALOR:
R$ 1.290,00 (a partir de)
OBSERVAÇÕES:
O valor se refere para estadia em quartos duplos, triplos ou quádruplos. Quarto para 1 pessoa
tem acréscimo e deve ser consultado no pedido de orçamento.
Valor a partir de, sujeito a alteração. Solicite orçamento atualizado.
Consulte valores para crianças.
FORMAS DE PAGAMENTO:
À vista via depósito ou transferência: 5% desconto.
Cartão de crédito: entrada de 20% (via depósito ou transferência) e o restante em até 11
parcelas sem juros.
Boleto e cheque: entrada de 20% (via depósito ou transferência) e o restante em até 9 parcelas
sem juros, sendo que as 3 primeiras parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque.

Roteiro

ROTEIRO:
1º dia - Cidade de Origem / Aracaju
1 - Apresentação no aeroporto de Porto Alegre (com no mínimo 2 horas de antecedência) para
embarque em voo com destino a Aracaju;

2 - Chegada em Aracaju com recepção e transfer ao hotel escolhido;
3 - Restante do dia livre;
2º dia - Aracaju
4 - Café da manhã no hotel;
5 - Após café, saída para city tour com 3 horas de duração, onde o turista conhecerá os pontos
turísticos de Aracaju: Orla de Atalaia, Mirante da Praia Treze de Julho, Alto da Colina de Santo
Antônio, Catedral Metropolitana e os Mercados: Tales Ferraz, Albano Franco e Antônio Franco para
apreciar a arte do artesanato local;
6 - Restante do dia livre;
3º dia - Aracaju
7 - Café da manhã no hotel;
8 - Dia livre. Sugerimos (opcional) o Passeio ao Cânion do Xingó: acompanhados por um guia local,
embarcando na Escuna Maria Bonita ou no Catamarã Cotinguiba para conhecer esta maravilha que
a natureza com a ajuda do homem nos proporcionou, com parada para banho nas águas límpidas e
de um verde intenso. Venha constatar onde “ O SERTÃO VIRA MAR”, é indescritível;
4º dia - Aracaju
9 - Café da manhã no hotel;
10 - Dia livre. Para quem gosta de história, sugerimos passeio até a cidade de São Cristóvão. Com o
título de 4ª cidade mais antiga do Brasil, detém em seu acervo mais de 500 peças datadas do século
XVI, XVII e XVIII nos museus de Arte Sacra (eleito como 3º do Brasil em qualidade de peças) e
museu histórico. Venha conhecer mais de 400 anos de história;
5º dia - Aracaju
11 - Café da manhã no hotel;
12 - Dia livre. Sugerimos uma visita à cidade de Laranjeiras. Conhecida como Berço da Cultura
Negra de Sergipe. A cidade possui Igrejas do século XVII e um forte sincretismo religioso. É uma das
cidades do Brasil que detém um grande número de grupos folclóricos com suas danças de origem
afro – luso – brasileira, Taieira, Reisado, Caboclinho, Chegança entre outras;
6º dia - Aracaju
13 - Café da manhã no hotel;
14 - Dia livre. Sugerimos para este dia um passeio a Croa do Gore. Também conhecida como Ilha de
Caras, passeio onde se pode contemplar a beleza dos manguezais verdejantes e o passeio tranquilo
das garças brancas. No catamarã Velho Chico se pode navegar pelas águas tranquilas do rio,
chegando bem próximo aos manguezais com parada para um delicioso banho!
7º dia - Aracaju
15 - Café da manhã no hotel;
16 - Dia livre. Para encerrar sua semana com chave de ouro em Aracaju, sugerimos um passeio que é
praticamente uma "parada obrigatória" para quem visita esta belíssima região: o passeio a Foz do
São Francisco! A bordo do Catamarã Vaza Barris, segue-se em direção ao encontro das águas do
Velho Chico (rio São Francisco) e o mar (Oceano Atlântico) na divisa dos Estados de Sergipe e
Alagoas desfrutando de paisagens da região, como ilhas fluviais, dunas, coqueirais, manguezais e
praias ainda virgens e inexploradas com parada para banho;

8° dia - Aracaju / Cidade de Origem
17 - Café da manhã no hotel;
18 - Tempo livre. Em horário determinado saída para o aeroporto de Aracaju para embarque no voo
com destino a Porto Alegre;
19 - Desembarque em Porto Alegre.

Inclusos

INCLUSO:
Passagem aérea ida e volta;
Traslado aeroporto / hotel / aeroporto;
7 noites de hospedagem;
7 cafés da manhã;
City Tour em Aracaju.
NÃO INCLUSO:
Gastos de natureza pessoal;
Passeios opcionais;
Demais gastos não citados como inclusos.
PASSEIOS OPCIONAIS:
Praia do Saco (dia inteiro): R$ 100,00
Crôa do Goré com Ilha dos Namorados: R$ 136,00
Mangue Seco: R$ 143,00
Cânion do Rio São Francisco - Xingó: R$ 271,00

Embarque

EMBARQUE / DESEMBARQUE:
Voos previstos saindo de Porto Alegre:
Solicite orçamento para consultar horários e voos disponíveis no sistema.
*Para embarque em outros destinos do Brasil informe no pedido de orçamento.

Documentação e cancelamento

ATENÇÃO:
Certifique-se de realizar a compra da viagem apenas após verificar que seus documentos estão de
acordo com as normas abaixo.
No momento do embarque tenha em mãos o mesmo documento que foi informado na reserva,
caso contrário não será possível embarcar (devido as leis de trânsito da ANTT, DAER e/ou
Aduanas).
A perda ou extravio de documentos é de exclusiva responsabilidade do viajante, devendo este
consultar as autoridades locais para registrar ocorrência para embarcar e retornar legalmente
do destino.
DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE DE VIAGENS NACIONAIS:
BRASILEIROS MAIORES DE 16 ANOS:
O embarque deve ser feito utilizando um dos documentos abaixo, desde que sejam originais (cópia
não será aceita), contenham RG e foto.
Carteira de Identidade;
Carteira Nacional de Habilitação;
Passaporte nacional válido;
Carteira de Trabalho;
Carteiras Profissionais.
>> A CNH Digital não é aceita em viagens rodoviárias segundo a legislação do DAER e da ANTT.
BRASILEIROS MENORES DE 16 ANOS:
Carteira de Identidade para maiores de 12 anos;
Certidão de Nascimento original para crianças até 11 anos;
Autorização judicial autenticada feita pelo pai, mãe ou responsável legal.
>> A autorização acima somente é necessária quando o menor estiver com terceiros,
desacompanhado dos pais, responsável legal, irmãos, tios ou avós.
A autorização não será necessária quando o menor estiver viajando com parentes até 3º grau desde
que comprovado o parentesco no documento de identidade de ambos.
ESTRANGEIROS:
Passaporte original válido;
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
REAGENDAMENTO:
A viagem acontece independente do tempo no dia. Em casos extremos que necessitem
reagendamento da data, todos os passageiros serão contatados por e-mail, whats ou telefone
previamente.
Todas as viagens estão sujeitas a reagendamento em caso de não atingir o número mínimo de
participantes.
CANCELAMENTO:
Buscando maior qualidade para sua viagem trabalharmos com agendamentos prévios com nossos
parceiros. Por isso, caso haja cancelamento por parte do passageiro ou não comparecimento no

embarque, existem cobranças de taxas, conforme abaixo:
Mais de 30 dias da data de embarque: cobrança de 10% do valor da viagem
De 29 a 15 dias da data de embarque: cobrança de 20% do valor da viagem
Menos de 7 dias da data de embarque: cobrança de 50% do valor da viagem
No dia do embarque ou não comparecimento: cobrança de 100% do valor da viagem
* valores de devolução sujeitos a alteração para viagens que incluem reservas de hotel.

Informação

OBSERVAÇÕES:
Lembre-se de comparecer 2 horas antes do horário de partida, pois a saída será pontualmente
no horário mencionado.
Fotos: Cleverton Ribeiro - MTUR
DICAS DO QUE LEVAR:
Roupas e calçados confortáveis;
Câmera fotográfica;
Capa de chuva;
Protetor solar;
Óculos de sol;
Boné ou chapéu;
Remédios que faça uso regular;
Kit básico de primeiros socorros.
COMO FAZER SUA RESERVA:
Solicite orçamento atualizado pelo e-mail ecotrip.rs@gmail.com os seguintes dados:
1) Nome completo;
2) Número de pessoas que irão na viagem;
3) Nome e data da viagem;
4) Forma de pagamento (à vista, cartão de crédito, boleto ou cheque);
Após recebermos seus dados, enviaremos um e-mail com o orçamento e as informações para reserva
e pagamento. A reserva só fica confirmada após o pagamento da entrada de 20%.

(51) 99773.7825

ecotrip.rs@gmail.com

