RÉVEILLON PROMOCIONAL EM PORTO DE GALINHAS - PE
30/12/21 a 05/01/2022 – 7 DIAS | COM GUIA DESDE POA/RS | BLOQUEIO AÉREO LATAM DE 22 LUGARES
SOBRE O DESTINO » PORTO DE GALINHAS é uma praia localizada no distrito homônimo, pertencente ao município de Ipojuca, no estado de
Pernambuco, Brasil. A região possui piscinas de águas claras e mornas formadas entre corais, além de estuários, mangues, areia branca e
coqueirais. Toda a região é muito frequentada por turistas e surfistas de diversas nacionalidades, tendo sido eleita pela revista Viagem e Turismo,
da Editora Abril, como a "Melhor Praia do Brasil" por dez vezes consecutivas. Entre Porto de Galinhas e Praia dos Carneiros está situada a Ilha de
Santo Aleixo. Já no sentido norte estão localizadas as praias de Muro Alto, formada por uma extensa barreira de recifes. Com dias ensolarados em
todos os meses do ano, sendo de outubro a fevereiro a melhor época (Fonte Wikipedia). Viagem de Réveillon com dias livres, em hotel econômico
muito bem localizado, hospedagem em apto superior com varanda, pertinho do centro para aproveitar como quiser. Vamos?

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
30/12/21 (1º Dia, Quinta) PORTO ALEGRE / GUARULHOS / RECIFE / PORTO DE GALINHAS (AÉREO): Às 04:00h apresentação no Aeroporto
Internacional Salgado Filho para viagem aérea a Recife /SP, via aeroporto de São Paulo (GRU). Horários dos voos bloqueados (sujeito a alteração).
Recepção e traslado ao hotel em Porto de Galinhas, onde está prevista a partir das 15:00h. Acomodação no hotel e posteriormente tempo livre para
descansar ou começar a sua experiência com uma caminhada na praia e visitar, o centro da vila de Porto de Galinhas, acompanhado do guia, para
passeio pelo calçadão, aproveitar o movimento noturno, que concentra os melhores bares e restaurantes de Porto de Galinhas, fazer algumas
compras e encontrar lembrancinhas, para os familiares nas lojas e na feirinha de artesanato local. Para quem gosta de agito e dançar forró pé de
serra ou assistir as apresentações da música ao vivo com professores e dançarinos profissionais que garantem o ânimo da noite tipicamente
nordestino, o lugar é no “Lua Calliente”. 1ª noite de hospedagem.
31/12/21 (2º Dia, Sexta) PORTO DE GALINHAS - DIA LIVRE: Café da manhã no hotel. Aproveite o dia livre para conhecer as maravilhas que a
praia de Porto de Galinhas tem a oferecer. Com águas cristalinas, de um azul cintilante, onde se vêem pequenos peixes coloridos e muitas outras
espécies marinhas, e imensos coqueirais, à Praia de Porto de Galinhas se confere o conceito ideal de vida e de beleza natural estonteante, onde se
pode usufruir a mais almejada tranqüilidade, inerente às autênticas colônias de pescadores. À noite sugerimos, reservar um jantar no
RESTAURANTE BEIJUPIRA ou JOÃO RESTAURANTE (à beira mar - Praia de Maracaípe, 3,7 km do hotel) ou RESTAURANTE BEIJUPIRA (700
m do hotel) ou se as restrições da pandemia permitir, RÉVEILLON 7 ONDAS no PORTO MIX RESTAURANTE E PIZZARIA (à beira mar - 900 m
do hotel), proposta somente com reservas de mesas e menú especial. Serviço impecável para aproveitar a noite e a virada do ano com all inclusive
composto menú a informar, bebidas como vodka, cerveja, whisky, água, espumante e refrigerante. O local também contará com decoração
especial, animação de orquestra de forró, DJ e surpresas (Valor R$ 600,00 a confirmar). Obs.: Há possibilidade de jantar em algum restaurante e
posteriormente aproveitar somente o OPEN BAR DO RÉVEILLON 7 ONDAS pela metade do preço. 2ª noite de hospedagem.
01/01/22 (3º Dia, Sábado) PORTO DE GALINHAS - DIA LIVRE: Café da manhã no hotel e posteriormente dia inteiramente livre para desfrutar das
piscinas do hotel ou a praia que fica a 150 m do hotel, ou ainda, aproveitar para conhecer outras praias. Porto de Galinhas e arredores com a
riqueza de atrativos e opções de lazer da região, como passeios de bugue, de jangada ou a cavalo, quase sempre emoldurados por coqueirais,
areias brancas e um mar de nuances ora verdes, ora azuis de baixa profundidade - ideal para o mergulho e muito espaço para se divertir e tomar
sol em suas areias. No centro da vila, andar a pé é a melhor maneira para conferir de perto o artesanato produzido pelos nativos. São galinhas de
cerâmica – o souvenir oficial -, bordados, redes, mantas... A gastronomia também ocupa lugar de destaque, com restaurantes que oferecem pratos
à base de frutos do mar e da cozinha regional, como carne-de-sol e galinha cabidela. 3ª noite de hospedagem.
02/01/22 (4º Dia, Domingo) PORTO DE GALINHAS - DIA LIVRE (OPCIONAL - PRAIA DOS CARNEIROS 110 km): Café da manhã no hotel e
posteriormente dia inteiramente livre para atividades pessoais independentes ou para passeios opcionais. Sugerimos a Praia dos Carneiros no
LITORAL SUL de Pernambuco, município de Tamandaré. A Praia dos Carneiros possui todos os atrativos quando se pensa num lugar que seja
“simplesmente” paradisíaco. Isto porque, a praia é banhada por um mar calmo de coloração verde-esmeralda, água morna, cercada por um
exuberante coqueiral e areias brancas. No encontro do mar com a Foz do Rio Formoso, a paisagem que se forma durante a maré baixa é
deslumbrante, extensos bancos de areia, piscinas naturais e, do outro lado, a Praia de Guadalupe. Assim é esse encantador lugar, que possui esse
nome por causa da espuma branca formada em suas pequeninas ondas que se parecem com carneiros. Local tranquilo, onde a natureza
preservada é o destaque. Tudo isso está localizado no litoral sul de Pernambuco, ideal para descansar, tomar banho e ainda oferece outras opções
de lazer aos visitantes. Ponto de apoio: Restaurante Bora Bora, com Day Use (banheiro, cadeira de praia com guarda-sol), restaurante para almoço
(não incluído). Opcionais no local (não incluso): Passeio de Catamarã (banho de argila). A partir das 16:00h retorno ao hotel em Porto de Galinhas.
Valor do passeio privativo: R$ 280 para mínimo de 10-14 pessoas, R$ 250,00 de 15-20 pessoas. 4ª noite de hospedagem.
03/01/22 (5º Dia, Segunda) PORTO DE GALINHAS - DIA LIVRE: Café da manhã no hotel e posteriormente dia inteiramente livre para atividades
pessoais independentes ou para passeios opcionais. Sugerimos um passeio opcional (consulte o seu guia), de dia inteiro, para as Cabo de Santo
Agostinho (Praias do Paraíso e Francês) no litoral norte, são, com certeza, algumas das maravilhas do litoral pernambucano. Ficaram conhecidas
por suas belezas naturais, águas mornas e cristalinas. No passado, foram refúgio de aventureiros que buscavam tranqüilidade na pequena vila de
pescadores. Passeio de buggy pelas praias da região (Cabo de Santo Agostinho e Calhetas) e passeio de catamarã pelas praias de Paraíso e do
Francês e pelos manguezais. Porto de Galinhas, também, tem praias com ondas fortes, perfeitas para a prática de surf - a praia de Maracaípe é uns
dos principais pontos turísticos. Os esportes náuticos, aliás, vêm ganhando cada vez mais adeptos na região, transformando a praia de Muro Alto
em ponto de encontro dos apaixonados por esqui aquático, wakeboard e jet-ski. 5ª noite de hospedagem.
04/01/22 (6º Dia, Terça) PORTO DE GALINHAS - DIA LIVRE (OPCIONAL CITY TOUR RECIFE): Café da manhã no hotel e posteriormente dia
inteiramente livre para atividades pessoais independentes ou para passeios opcionais. Sugerimos um passeio opcional para visitar Recife, com as
três Ilhas (Recife, Santo Antônio e Boa Vista). Iniciando pelo Marco Zero - Recife Antigo, passando pela Basílica Nª Sª do Carmo, Farol das Cinco
Pontas, atravessando a Ponte Maurício de Nassau, chegamos ao Marco Zero, para a foto do grupo e a seguir em caminhada pela Rua do Bom
Jesus, visita da Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda - Embaixada de Pernambuco (entra incluída) e a Sinagoga Kahal Zur Israel e
posteriormente travessia, novamente, da Ponte Maurício de Nassau, para panorâmica pela Praça da República, onde se encontram o Palácio do
Governo, o Teatro de Santa Isabel, o Palácio da Justiça, a Casa da Cultura de Pernambuco - centro representativo da cultura regional, com lojas de
artesanato e comidas típicas. Na sequência, como fechamento de ouro, uma viagem no tempo e na arte - visita do Instituto Ricardo Brennand,
também conhecido como Castelo de Brennand. Retorno ao Hotel em Porto de Galinhas até às 17:00h. Passeio privativo, valor por pessoa para
mínimo de 10 a 14 pessoas R$ 390,00 e a partir de 15-20 pessoas R$ 340,00. Inclui transporte ida e volta VAN ou Micro, guia local credenciado,
ingressos e almoço no café Brennand (sem bebidas). 6ª noite de hospedagem.
05/01/22 (7º Dia, Quarta) PORTO DE GALINHAS / RECIFE / GUARULHOS / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no hotel e
posteriormente tempo livre até o meio-dia para aproveitar como quiser. Posteriormente traslado (a partir do meio-dia) do hotel de Recife ao
Aeroporto Internacional de Recife (Guararapes) para viagem de retorno a Porto Alegre, com escala no aeroporto de São Paulo (GRU) para conexão
com o voo direto a POA. Chegada a Porto Alegre/RS perto da meia noite (sujeito a alteração). FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Passagem aérea ida e volta em classe econômica e voo regular da LATAM POA / SÃO / REC // REC / GRU / POA
-TAXAS E IMPOSTOS aeroportuários, de emissão, impostos e franquia de bagagem: 1 bagagem de mão de até 10kg e despachada 1 de 23kg.
-Traslado rodoviário de chegada em VAN, Microônibus ou ônibus de turismo do Aeroporto do Recife ao hotel em Porto de Galinhas.
-Traslado rodoviário de saída em VAN, Microônibus ou ônibus de turismo do hotel de Porto de Galinhas ao Aeroporto Guararapes - Recife.
-06 noites de hospedagem em Porto de Galinhas em hotel 3*Sup. em apto superior com varanda e café da manhã.
-Guia acompanhante desde Porto Alegre/RS para grupo com o mínimo de 16 pessoas viajando juntas.
-Bolsa pequena de viagem, 2 etiquetas para a bagagem de despachada e de mão + Kit COVID (não se trata de medicamentos)
-Seguro de viagem nacional com cobertura de R$ 30.000 - sem cobertura covid - com limite de idade de 80 anos (consulte adicionais
COVID abaixo e/ou consulte coberturas para pessoas entre 81-85 anos).
OBS.: Atualmente as seguradoras vetam emissões para pessoas acima de 85 anos.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-ADICIONAL PARA A COBERTURA DA COVID, de acordo com a idade das pessoas (valores conforme abaixo).
-Carregadores de malas no check in/out nos hotéis, aeroportos, excesso de bagagem, assentos prioritários ou preferenciais.
-Refeições, bebidas, ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, bebidas e outras despesas de caráter pessoal (gastos extras).
-Gastos com segunda via do RG ou Carteira Funcional, outras documentações, como vacinas, que poderão ser solicitadas para viajar.
-Passeios e/ou eventos opcionais que o passageiro opte por realizar fora da programação e traslados até os pontos de embarque/desembarque.
-Gorjetas para os prestadores dos serviços em destino, conforme programação, para guias, motoristas, garçons etc.
(*) ADICIONAL PARA COBERTURA DA COVID DIAGNOSTICADO DURANTE A VIAGEM:
Até 60 anos: R$ 11,00 por dia / 61 a 80 anos limite: R$ 20,00 por dia / limite de idade 80 anos.
Acima de 86 anos as seguradoras não cobrem DMH (Despesa Médica Hospitalar - seguro-viagem nacional) e COVID.
VALOR PROMOCIONAL DO PACOTE POR PESSOA »
EM APTO DUPLO/TRIPLO STANDARD: R$ 3.990,00 referente a serviços incluídos com as taxas aeroportuárias e impostos.
EM APTO SINGLE (SOLTEIRO/A) STD : R$ 5.490,00 referente a serviços incluídos com as taxas aeroportuárias e impostos.

POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
a)VALORES COM TAXAS aeroportuárias governamentais e impostos inclusos (exceto seguro COVID, gorjetas e demais serviços não incluídos).
b)Crianças (INF) de 0 a 2 anos não pagam e devem viajar no colo dos progenitores, parentes ou babás (consulte a taxa mínima cobrada pela cia. aérea).
c)Crianças (CHD) de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
d)Em alguns países/hotéis não dispõem de apto triplo com 3 camas, somente 2 camas de casal ou 2 camas de solteiro/a + 1 sofá-cama de montar.
e)Disponível somente de 1 Apto Triplo por grupo com o mesmo valor do Duplo, recomendamos que optem pelo duplo para melhor acomodação.
f)Siglas: STD = STANDARD | USD = $ DÓLAR AMERICANO | R$ = REAIS | APTO = APARTAMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO – OPÇÕES »
1 - À VISTA: Desconto de 3%, podendo pagar 50% no ato e 50% a 30 dias (não aceitamos cartão de crédito para esta modalidade de pagamento).
2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20% - transferência / cheque / PIX e saldo em 10X com pré-datados, somente para residentes no RS (*).
3 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% - transferência / cheque / PIX e saldo em até 6X no boleto, devendo ser quitados antes do embarque.
4 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% - transferência / cheque / PIX e saldo em até 6X nos cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes que residem fora do RS podem pagar conforme opções, sendo que com cheques pré-datados ou boleto bancário, sendo último
cheque ou boleto bancário deverão ser pagos 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 por adesão 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 o pgto. Com cartão de crédito enviar cópias frente e verso do cartão, cópia do RG e a ficha de autorização de débito assinada.
5.Para o pgto. Parcelado com cheques pré-datados ou boleto, será necessário assinar uma ficha especial de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais - contrato de viagem por adesão.
7.Preços, datas de saída e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes e mudanças sem aviso prévio, respeitando qualquer negociação em
andamento ou reserva prévia.
HOTÉIS CONFIRMADOS / BLOQUEADOS »
30/12/21 a 05/01/2022 - HOTEL ESTAÇÃO DO SOL PRAIA HOTEL - http://www.estacaodosolpraiahotel.com.br
PARTE AÉRA CONFIRMADA - LATAM 22 LUGARES LOC JYLYEY »
30/12/21 - LA 3303 POA GRU 05:45 07:25 (Porto Alegre / São Paulo)
30/12/21 - LA 4552 GRU REC 09:40 12:40 (São Paulo / Recife)
05/01/22 - LA 3371 REC GRU 16:40 20:00 (Recife / São Paulo)
05/01/22 - LA 3473 GRU POA 22:05 23:50 (São Paulo / Porto Alegre)
Franquias: Bagagem de mão = 10 kg e bagagem despachada = 23 kg.
Cia. Aérea, voos e horários sujeitos a alterações até a confirmação do bloqueio.
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 2 horas 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.
PARA AS VIAGENS DURANTE OU PÓS-PANDEMIA COVID-19 » Oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou
protocolos, nacionais ou internacionais, para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e sobre regras em
estabelecimentos como hotéis, restaurantes, museus, igrejas etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e conforto a fim
de garantir a melhor experiência.

