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Natal
1º Dia – Natal

Chegada ao aeroporto de Natal, traslado para o hotel e hospedagem.
2º Dia – Natal
Café da manhã no hotel. Dia livre onde recomendamos um passeio na Praia de Ponta Negra, com
cerca de 4 km de extensão. Percorrendo cerca de 2 km no sentido norte ficam uma grande
quantidade de bares, restaurantes, boates e pequenas galerias de shopping. À noite como a
muitos bares e discotecas para animar o turista a também o famoso forro pé de serra.

3º Dia – Natal
Café da manhã. City tour panorâmico pela cidade passando por casarões, igrejas, museus e no
Forte do Reis Magos, que fica às margens do Rio Potengi e o Oceano Atlântico, o Teatro Alberto
Maranhão, belo monumento em estilo neoclássico, a Praça André de Albuquerque, a mais antiga
do município, a Cidade Alta, guardando a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, as badaladas
praias dos Artistas e do Meio, pólos de animação noturna. No percurso, veremos a tranquila Praia
do Cotovelo, com suas falésias de mirantes naturais a descortinar paisagens de beleza sem fim.
Também em Pirangi, verdadeiro point de veraneio, uma visita ao já aclamado, pelo Guiness Book,
“maior cajueiro do mundo”, com sua copa de 8.400 m² e uma produção de até 80 mil frutos por
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ano. Nosso passeio se estende ao litoral sul até a Praia de Camurupim que é de rara beleza, praia
formada por grandes arrecifes em toda sua extensão, constitui uma série de enseadas, ótima para
deliciosos banhos e caminhadas.
4º Dia – Natal
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais.
5º Dia – Natal

Café da manhã no hotel. Dia livre. Sugerimos fazer um tour de buggy no litoral norte, onde se
visita as nove praias (Redinha, Santa Maria, Genipabu, Barra do Rio, Graçandu, Pitangui, Jacumã,
Porto Mirim e Muriú) cada uma com a sua própria característica e beleza, além de visita a três
lagoas (Genipabu, Pitangui e Jacumã), travessia em balsa e inúmeras diversões no decorrer do
passeio, fazem deste um tour imperdível e inesquecível. A chegada a Genipabu, adornado por
lagoas e exuberante vegetação tropical, a oportunidade de passear à beira-mar em dóceis jegues
e dromedários ou, ainda, praticar o “esquibunda”, modo criativo de deslizar pela areia a bordo de
uma pequena prancha e o “aerobunda” que por meio de um cabo de aço, a pessoa desce de uma
enorme duna e cai na lagoa.

6º Dia – Natal
Café da manhã no hotel. Sugerimos o passeio para o litoral sul até a Praia de Camurupim, praia
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formada por grandes recifes em toda sua extensão, constitui uma série de enseadas, ótima para
deliciosos banhos e caminhadas, durante o trajeto até Camurupim inúmeras surpresas reserva
para o visitante, museu da Barreira do Inferno, base de foguetes, as falésias de Barra de
Tabatinga e seus golfinhos, Mirante dos Golfinho e na pedra Oca, uma gruta que o mar criou sob
os recifes, entre as praias de Camurupim e Barreta, podendo ser visitada na maré baixa, para um
refrescante banho na lagoa de Arituba, excelente opção de lazer.
7º Dia – Natal
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais.
8º Dia - Natal
Café da manhã no hotel. Período livre e saída do hotel com destino ao aeroporto.

INCLUI
• 07 noites de hospedagem com regime correspondente do hotel escolhido;
• Traslado aeroporto/ hotel/ aeroporto;
• Passeio pela cidade com Praia de Camurupim;
• Passagem aérea São Paulo/ Natal / São Paulo.

VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO (R$):
HOTÉIS
MARINA TRAVEL
1.395,00

DIVI DIVI
1.535,00

AQUARIA
1.850,00

ESMERALDA
1.990,00

Preços válidos até 01/09/2016, exceto julho e feriados.
Para saídas em outras datas ou outras opções de hotéis, consulte-nos.

* Preços por pessoa em R$, em apartamento duplo. Sujeito a disponibilidade de lugares e a
alterações sem prévio aviso.
* Não inclui taxas de embarque.
* Consulte-nos para saídas de outras cidades e outras datas e hotéis.
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