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Maceió - Réveillon
Roteiro de viagem para Maceió no Réveillon, com passagem
aérea
Dia 01 – Maceió

Chegada e traslado ao hotel selecionado.
Dia 02 – Maceió
Hoje faremos um city tour para conhecer os principais pontos turísticos da cidade de Maceió.
Restante do dia livre. Hospedagem.
Dia 03 – Maceió
Dia livre. Aproveite o dia para desfrutar das atrações da bela capital do Alagoas. Banhada por 15
praias, Maceió destaca-se das demais cidades nordestinas pelas exuberantes paisagens e praias
de águas mornas e cristalinas. Hospedagem.
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Dia 04 – Maceió
Dia livre para atividades de gosto pessoal. Hospedagem.
Dia 05 – Maceió
Dia livre. Em Maceió não faltam opções para agitar o seu dia. Aproveite seu dia para mergulhar,
surfar ou, quem sabe, fazer uma caminhada ao ar-livre. À noite sugerimos uma ida ao bairro do
Jaraguá, famoso por seus bares, restaurantes e casas de espetáculos. Hospedagem.
Dia 06 – Maceió
Dia livre para atividades de gosto pessoal. Hospedagem.
Dia 07 – Maceió

Dia livre. Tire o dia para visitar os monumentos históricos de Maceió, como o Palácio Floriano
Peixoto e o Teatro Deodoro. Não vá embora sem provar os tradicionais pratos da culinária
alagoana, com deliciosas opções à base de frutos do mar e um tempero sem igual. Hospedagem.
Dia 08 – Maceió
Check-out no hotel e traslado ao aeroporto. Fim de nossos serviços.

Itens Inclusos
Passagem aérea trecho São Paulo / Maceió / São Paulo com Latam
Traslado aeroporto / hotel / aeroporto
07 noites de hospedagem com café da manhã
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City Tour + Passeio Litoral Sul

Preços por pessoa em apto duplo:
HOTÉIS
PORTO DA PRAIA
RITZ SUITES
MERIDIANO
RITZ LAGOA DA ANTA

PREÇOS POR PESSOA
10 x de R$ 322,00
10 x de R$ 387,00
10 x de R$ 423,00
10 x de R$ 505,00

Observações Gerais
Valores por pessoa, não inclui taxa de embarque.
Valores promocionais, disponibilidade limitada.
Sujeito à reajustes sem aviso prévio e disponibilidade no ato da reserva.
Consulte nossa equipe para maiores informações, cotações e reservas.
* Consulte-nos para saída de outras cidades do Brasil.
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