NATAL-RN - ESCAPADA DE FÉRIAS COM GENIPABU E PIRANGI DO SUL
03/03 a 09/03/2020 – 7 DIAS | AÉREO + TERRESTRE COM GUIA DESDE POA/RS
APRESENTAÇÃO DO DESTINO » NATAL, É a capital do Estado de Rio Grande do Norte, é também conhecida como Cidade do Sol,
porque o sol brilha durante o ano todo e só descansa nos períodos de chuva entre março e julho. Além dessas vantagens, Natal é considerada a
cidade que possui o ar mais puro da América do Sul e possui um dos mais belos litorais do Brasil, que se estende por mais de 400 Kms e um
povo hospitaleiro que recebe os visitantes de braços abertos. Ponta Negra é a praia mais é a mais badalada da cidade, boa para banhos, com
infra - estrutura de hotéis, restaurantes e vida noturna bem agitada. As praias mais paradisíacas ficam nas cidades vizinhas, entre as praias
destacam-se Búzios e Barra de Tabatinga ao sul da capital, e as dunas de Genipabu, ao norte, além da Praia da Pipa que fica a 80 Km. A partir
de Natal fica fácil conhecer os mais belos lugares do Rio Grande do Norte. Viva esta experiencia, reserve seu lugar com bastante antecedência.

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA – ROTEIRO »
03/03/20 (1º Dia, Segunda) PORTO ALEGRE / CONEXÕES / NATAL (AÉREO): Apresentação com no mínimo 1h30min de antecedência no
Aeroporto de origem para embarque em voo com destino a Natal (voos com escala e/ou conexão). Chegada ao Aeroporto Internacional Augusto
Severo de Natal. Recepção, assistência e traslado ao hotel para 6 noites de hospedagem com café da manhã. Acomodação e restante do dia
livre para descanso e atividades pessoais.
04/03/20 (2º Dia, Terça) NATAL – CITY TOUR COM PIRANGI: Café da manhã no hotel e posteriormente saída com transporte e guia local para
conhecer a cidade e seus arredores, começando pela Via Costeira, chegando à região das praias urbanas contemplando uma vista panorâmica
da Fortaleza dos Reis Magos – o monumento mais antigo da cidade. Cruzaremos os bairros de Santos Reis, Rocas e Ribeira, locais onde nossa
cidade iniciou seu crescimento, o centro da cidade e a Catedral de Natal. Visitaremos a Arena da Dunas, estádio que foi sede da Copa do Mundo
2014 e um centro de artesanato com parada para apreciação e compras. A vista do Morro do Careca em Ponta Negra – principal cartão postal de
Natal - inicia o trajeto até a Praia de Pirangi distante 24 km – litoral sul, onde teremos tempo de visitar o Maior Cajueiro do Mundo e tomar banho
nas águas calmas desta praia. Não inclui almoço e passeio de Barco no Rio Potengi. Retorno ao hotel em torno das 14h00 e restante do tempo
livre para aproveitar a infraestrutura do hotel ou a praia. Hospedagem.
05/03/20 (3º Dia, Quarta) NATAL – GENIPABU: Café da manhã no hotel e posteriormente saída com transporte e guia local para conhecer
Genipabu, atravessando a Ponte Newton Navarro, chegaremos à praia de Genipabu localizada no litoral norte a 24km de Natal. A praia é um
dos cartões postais mais famosos do Rio Grande do Norte, com seus vastos parques de Dunas e mar de águas tranquilas. Cenário dos
tradicionais passeios de buggys, a encantadora praia de Genipabu nos brinda com o cenário ideal para desfrutar de banhos de mar e aproveitar a
natureza exuberante do local. Tempo livre para realizar passeios opcionais de buggys, dromedários e visitar o Aquário Natal. Não inclui almoço e
os passeios opcionais. Retorno ao hotel em torno das 14h00 e restante do tempo livre. Hospedagem.
06/03/20 (6º Dia, Quinta) NATAL – DIA LIVRE (OPCIONAL FORRO DOS TURISTAS): Café da manhã no hotel e posteriormente dia livre para
aproveitar a infraestrutura do hotel ou a praia de Ponta Negra ou outras praias do centro ou dos arredores. À noite sugerimos o passeio
denominado NATAL BY NIGHT – FORRO COM TURISTAS, com traslados ida e volta, assistência de guia e reserva de lugares (refeições e
bebidas não incluídas). Saída no início da noite para uma casa de shows em Natal, onde apreciaremos o tradicional forró pé de serra nordestino,
com dançarinos que não deixam ninguém parado. O repentista ou embolador de coco, figura típica do nosso cantorio potiguar, dá o tom de humor
e diversão da noite. O tradicional Forró acontece todas as quintas-feiras. Valor: ± R$ 100,00 por pessoa (mínimo 10 pessoas). Hospedagem.
07/03/20 (4º Dia, Sexta) NATAL – DIA LIVRE (OPCIONAL SÃO MIGUEL DO GOSTOSO): Café da manhã no hotel e posteriormente dia livre
para aproveitar a infraestrutura do hotel ou a praia de Ponta Negra ou outras praias do centro ou dos arredores. Sugerimos conhecer o paraíso de
São Miguel do Gostoso. Almoço livre (não incluído) e posteriormente, para quem optar pelo passeio, saída do hotel com transporte e guia local
seguiremos até o KM Zero da BR 101, uma das maiores estradas do Brasil, que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul pelo litoral
brasileiro. Continuação em direção à São Miguel do Gostoso e no caminho faremos uma parada na cachaçaria Urca do Tubarão, para
conhecermos um pouco da cultura local. Chegando à São Miguel do Gostoso, iremos direto para a praia de Tourinhos, onde teremos tempo de
banho e apreciaremos seu encantador entardecer. Valor: sob consulta. Retorno ao hotel no início da noite. Hospedagem.
08/03/20 (5º Dia, Sexta) NATAL – DIA LIVRE (OPCIONAL PASSEIO A PIPA): Café da manhã no hotel e posteriormente dia livre para aproveitar
a infraestrutura do hotel ou a praia de Ponta Negra ou outras praias do centro ou dos arredores. Sugerimos após o café da manhã um passeio a
Pipa, no litoral sul, seguindo pela BR-101, a 90 km de Natal, chegaremos ao município de Tibau do Sul, onde se localiza uma das maiores
atrações de nosso litoral: o Complexo de praias da Pipa. Um local de características ecológicas de falésias, onde parte da Mata Atlântica que
ainda está preservada no litoral. No complexo de praias visitaremos as Praias do Madeiro e Baia dos Golfinhos, onde teremos parada para banho
e apreciação de uma das 10 praias mais bonitas do Brasil. Visitaremos o Chapadão, a famosa Praia do Amor e o charmoso vilarejo de Pipa. Não
inclui refeições e bebidas. Valor do passeio: ± R$ 100,00 por pessoa (mínimo 10 pessoas). Hospedagem.
09/03/20 (7º Dia, Domingo) NATAL / CONEXÕES / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no hotel e manha livre, desocupação dos
quartos até o meio dia, almoço livre (não incluído) e em horário oportuno, traslado ao Aeroporto Internacional de Natal para viagem de retorno a
Porto Alegre/RS com escala e/ou conexão em aeroporto a informar. Chegada no início da noite ao aeroporto internacional Salgado Filho de
POA/RS. FIM DOS SERVIÇOS.
O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »

-Tíquete aéreo em voo regular e classe econômica, voando POA/CONEXÃO/NATAL // NATAL/CONEXÕES/POA, sem taxas e impostos.
-Ônibus 42 lugares p/os traslados de chegada/saída e os passeios inclusos de 25 pessoas em diante e Micro-ônibus p/menos pessoas.
-6 noites de hospedagem no hotel PRAIAMAR Punta Negra em apto standard e café da manhã diário servido no restaurante.
-City tour Natal para conhecer os principais pontos turísticos com o litoral sul visitando Pirangi com o maior cajueiro do mundo.
-Passeio de 6 horas às Dunas de Genipabu – litoral norte com tempo para banhos e passeios opcionais.
-Guia local para os traslados de chegada e saída para o City tour Natal com Pirangi e Genipabu.
-Guia acompanhante desde a cidade origem para mínimo de 16 pessoas viajando juntas.
-Kit de viagem contendo bolsa pequena de viagem, etiquetas para as malar e porta-voucher.
-Seguro viagem nacional.
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O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Taxas de embarque a ser cobrada na entrada, passagem aérea em classe preferencial, poltronas Comfort, excesso de bagagens.
-Noites adicionais, diferença tarifária da parte aérea caso o passageiro deseje ficar mais tempo em destino e passeios opcionais.
-Refeições, bebidas, carregadores de malas, gorjetas em geral e qualquer outro tipo de serviços não mencionados como incluídos.
-Ingressos a parques, museus, reservas ecológicas, a teatros, cinemas, telefonemas e locomoções fora do estipulado.
VALOR DO PACOTE POR PESSOA – PARTE AÉREA + PARTE TERRESTRE = PACOTE COMPLETO »
EM APTO DUPLO/TRIPLO STANDARD: R$ 2.490,00 com taxas aeroportuárias, seguro e impostos, exceto gorjetas e opcionais.
EM APTO SINGLE (SOLTEIRO/A) STD : R$ 3.290,00 com taxas aeroportuárias, seguro e impostos, exceto gorjetas e opcionais.
(*) bebê de 00 a 02 anos paga somente taxas de embarque aeroportuárias e/ou governamentais e deverá viajar no colo dos pais.
(**) Criança de 02 a 10 anos paga 80% do valor em DUPLO e deverá se hospedar como 3ª pessoa com 2 adultos que paga integral.
(***) Criança acima de 10 anos deverá pagar o valor integral e poderá se hospedar em apto duplo com 1 adulto ou triplo 2 adultos.
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1: À VISTA – Desconto especial de 4% sobre o valor do pacote, exceto sobre taxas aeroportuárias, impostos e taxas da Itália.
Opção 2: CHEQUES PRÉ-DATADOS - entrada de 20% + taxas com cheque/dinheiro e saldo em 09X através de para residentes no RS.
Opção 3: CARTÕES DE CRÉDITO - entrada de 30% + taxas com cheque/dinheiro e saldo em 06X iguais no VISA / MASTER / OUTROS.
Opção 4: BOLETO BANCÁRIO - entrada de 30% + taxas com cheque/dinheiro e saldo em até 6X, devendo estar quitado antes do embarque.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1. Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2. Assinatura do contrato de viagem com as condições gerais em duas vias.
3. Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4. Para compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e do RG com ficha de autorização de débito assinada.
5. Pgto. Parcelado, entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com a assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
6. Em caso de cancelamento serão cobradas taxas e/ou penalidades de acordo com nossas condições gerais – contrato de viagem por adesão.
HOTEL CONFIRMADO / PREVISTO » (sujeitos à alteração por outros hotéis da mesma categoria em localização e categoria)
03/03 a 09/03/20 - HOTEL ALIMAR - https://alimar.com.br/
VOOS PREVISTOS » BLOQUEIO A CONFIRMAR DE 36 LUGARES
03/03/20 - Voo G3-2113 Porto Alegre (POA) 09:05 11:00 Rio de Janeiro - Galeão (GIG)
03/03/20 - Voo G3-2098 Rio de Janeiro (GIG) 13:55 16:50 Natal (NAT)
09/03/20 - Voo G3-1591 Natal (NAT) 09:40 13:10 São Paulo – Guarulhos (GRU)
09/03/20 - Voo G3-1236 São Paulo – Guarulhos (GRU) 15:45 17:30 Porto Alegre (POA)
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 1h20min antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem aérea em grupo.
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária.
DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem aérea dentro do território nacional deverão apresentar no embarque a Carteira de Identidade Civil (RG) ou qualquer
outro documento original (carteira de motorista, carteiras profissionais, carteira de trabalho) com foto recente e com validade em todo o território
brasileiro. Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias.
DICAS PARA UM PASSEIO AGRADÁVEL E INESQUECÍVEL POR NATAL E ARREDORES »
-Por conta do calor, use sempre roupas leves e claras, bem como chínelo ou similar nos pés para se sentir confortável e aproveitar a viagem.
-Se você utiliza lentes de contato, sugerimos que leve os seus óculos de sol para fazer os passeios pelas águas, por conta do vento forte;
-Cuidado com a desidratação, em lugares de muito calor beba bastante líquidos, procurando usar uma garrafinha. Evite copos descartáveis.
-Durante os passeios pelas praias é bom utilizar bonés/chapéus, camisetas, bermudas com sungas e/ou maiôs;
-Filtro solar, óculos escuros, chapéus ou bonés e estar sempre de posse da máquina fotográfica (se gostar de fotografar).
-Leia bem a programação sobre o transporte, hospedagem, passeios e normas de conduta ambiental dos locais a serem visitados.
-Conhecer e respeitar as regras gerais do lugar onde está hospedado é ser gentil com a comunidade e cuidar do meio ambiente.
-Seja responsável nos passeios, tenha sempre um saquinho para colocar seu lixo, ou então, coloque-o no lugar certo, o guia lhe orientará.
-Cada atitude de respeito ao ambiente pode ser repassada a crianças e amigos. Assim você amplia a rede de turistas responsáveis.
-Ao deixar o veículo e o hotel, verifique se não esqueceu nada, pois não se responsabilizam por objetos ou pertences esquecidos.
-Respeite o Guia e siga suas orientações, ele conhece toda a região, afinal, ele estudou para isso.
-Caminhe SEMPRE em grupo porque nos passeios ou paradas nas “lojinhas” poderão se perder;
-As plantas, rochas, galhos, flores, rosas fazem parte do ecossistema do local. Não as leve como lembrança.
-Respeite os horários. Faça a sua parte e BOA VIAGEM!

DESEJAMOS EXCELENTE VIAGEM!

