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Maceió com Aéreo

Pacote completo para Maceió com passagem
aérea
Em Alagoas, nenhum dos seus 40km de praias com águas de cores que vão de verde claro a azul
turquesa, piscinas naturais, areias douradas e imensas manchar verdes formadas pelos coqueirais
vão decepcionar os turistas. Uma grande diferença da capital alagoana com as outras cidades são
que as praias urbanas são mais bonitas que as praias afastadas.
Longe da orla ficam os atrativos culturais espalhados pelo Centro de Maceió. São igrejas que
guardam uma rica arte popular do Nordeste, também no bairro histórico encontram-se construções
do século 19 como casarões e armazéns.
O pólo Gastronômico da capital está praticamente em toda orla que se encontra restaurante e
quiosques com grande variedade de opções. A culinária regional é regada de frutos do mar, das
lagoas e dos rios. Não deixe de experimentar pelo menos um quitute que leve sururu, um
saboroso molusco com propriedade afrodisíaca, guarde um espacinho para a tradicional tapioca. A
partos também com sotaque francês, indo para o japonês a chegar no peruano, há vários pratos
para todos os gostos.
Não deixe de ver a típico e famoso trabalho das rendeiras de Alagoas, passada de mãe para filha,
confere em cores e babados as peças diversas encontradas em Pontal da Barra.
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Já em quase Pernambuco, fica o destaque de Maragogi, com suas piscinas naturais conhecidas
como Galés. No sentido oposto, o destino é Penedo, uma cidade que está localizada as margens
do Rio são Francisco. Assim pode-se descer para a foz do rio e apreciar o encontro de suas águas
com o mar, rodeado por dunas douradas.
Praia de Pajuçara – tem uma grande procura por famílias com crianças e mergulhadores. É desta
praia que partem as famosas e rústicas jangadas que levam os visitantes até as piscinas naturais
que fica a cerca de dois quilômetros da costa. Ao meio dos corais além das atrações naturais a
atrações a parte com os sanfoneiros e cantores que promovem um animado forró. A praia oferece
uma infra-estrutura para lazer como diversas barracas, ciclovias, praças e pista de Cooper.
Praia Ponta Verde – Uma das melhores praias urbanas, com suas águas claras e calmas ótimas
para mergulho e o windsurf. Coqueirais, barracas e o calçadão atraem aqueles que querem mais
susegoe e curtir o alto-astral da orla de Ponta Verde.
Praia de Jatiúca – A grande característica dessa praia é o verde intenso e boas ondas reúnem
surfistas e é sede de campeonatos do esporte durante o ano. Sua infra estrutura é composta por
barracas, ciclovias e pista de corrida.
Praia do Francês – Uma das praias mais conhecidas de Alagoas fica apenas 33 km de Maceió,
no município de Marechal Deodoro. Essa praia é para públicos bem distintos que ficam da
seguinte forma do lado esquerdo, protegidos pela barreira de corais e formando piscinas naturais,
é bem frequentada por famílias com crianças, adeptos do Jet-ski e dos esportes á vela. Já o lado
direito da praia é tomado por ondas fortes, tomado por surfistas que garantem ainda o sossego e
tranquilidade.
Praia do Gunga – A extensão de areia branca coberto por sequência de coqueiros faz da praia
um dos cartões postai de Alagoas. Essa praia oferece além de paisagens perfeita, a piscinas
naturais, estrutura para lazer, aluguel de equipamentos náuticos, bares e restaurantes.

O PACOTE INCLUI:
Passagem aérea São Paulo/ Maceió/ São Paulo
Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto
07 noites de hospedagem com café da manhã – Palms Tropicalis Hotel
City tour com litoral sul (Praia do Francês)

VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO (R$):

A partir
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de 10 x
de R$
157,00
Preços válidos de abril a junho/2020. Não inclui taxa de embarque
Para saídas em outras datas ou outras opções de hotéis, consulte-nos.
* Preços por pessoa em R$, em apartamento duplo, sujeitos a disponibilidade de lugares e a
alterações sem prévio aviso.
* Consulte saídas de outras cidades.
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