ROTA DO CANGAÇO COM O VALE DO RIO SÃO FRANCISCO + ARACAJU E SALVADOR
PETROLINA-PE - JUAZEIRO-BA - VALE DO RIO SÃO FRANCISCO - VINICOLA TERRA NOVA MIOLO - VAPOR DO VINHO - PAULO AFONSO-BA (HIDRELETRICA PAULO AFONSO) - PONTE PEDRO II - CANINDÉ SÃO FRANCISCO-SE - CÃNION DO XINGO - ROTA DO CANGAÇO + TRILHA - PIRANHAS - MESEU DO SERTÃO - PENEDO - LARANJEIRAS - SÃO CRISTÓVÃO - ARACAJU-SE - MANGUE SECO-BA E SALVADOR-BA

02/12 a 12/12/2021 - 11 DIAS | AÉREO + TERRESTRE COM GUIA ACOMPANHANTE DESDE POA/RS E GUIAS NOS DESTINOS

SOBRE OS DESTINOS » Na série dos 12 anos da ANDES TURISMO vamos a desvendar alguns destinos do nosso Brasil continental, desta
vez vamos viajar para um lugar especial, mágico, que por sua beleza não fica devendo nada a nenhum lugar no mundo. É especial… é lindo,
é místico, é cultural, sem dúvida alguma é um dos destinos mais belos do nosso país e que muita gente ainda não conhece. Desvendaremos
o VALE DO RIO SÃO FRANCISCO e o SERTÃO NORDESTINO que deu certo, graças a intervenção do ser humano. O vale do Rio São
Francisco possibilita a fruticultura, a vitivinicultura, irrigando as produções, bem como é utilizado na produção de energia em usinas
hidrelétricas. Destaques no roteiro para as cidades banhadas pelo Rio São Francisco (O VELHO CHICO) como Petrolina-PE e Juazeiro-BA,
a navegação do Lago Artificial de Sobradinho com o VAPOR DO VINHO, a visita da VINÍCOLA TERRANOVA da Miolo, navegação pelo
Cânion do Xingo, e a experiência única da ROTA DO CANGAÇO revivendo o romance de Maria Bonita e o Cangaceiro, apelidado de
LAMPIÃO, por último, revivendo a história do Brasil, visita das cidades históricas de Penedo (Alagoas), Laranjeiras e São Cristóvão (Sergipe)
e a capital Aracaju, finalizando o circuito na cidade de Salvador. Grupo de até 20 pessoas, atendendo todos os protocolos, com guia desde
POA/RS e guias nos destinos. Reserve o seu lugar.

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
02/12/21 (1º Dia, Quinta) POA / SÃO PAULO / PETROLINA (AÉREO): Às 16:00h (sujeito a alteração) apresentação no Aeroporto Salgado Filho
para embarque e partida do voo, com conexão em aeroporto em São Paulo, com destino a Petrolina (Pernambuco), chegada nas primeiras horas do
dia 20/11. Recepção pelo guia e equipe local para traslado diretamente ao hotel. Bem-vindo a Petrolina que é um município brasileiro do interior do
estado de Pernambuco, distante 712 km a oeste de Recife, capital estadual. Uma agradável cidade às margens do Rio São Francisco, em frente da
cidade de Juazeiro-BA. Check in e hospedagem.
03/12/21 (2º Dia, Sexta) PETROLINA-PE E JUAZEIRO-BA - CITY TOUR: Café da manhã no hotel e saída em torno das 10:00h saída com Guia de
turismo local para conhecer 2 cidades em 2 Estados - Petrolina-PE e Juazeiro-BA. O City tour se inicia na cidade de Petrolina, com visita panorâmica
dos principais pontos tipo Orla Fluvial, Oficina do Artesão, Orla Fluvial, Centro comercial, e outros turísticos da cidade de Petrolina-PE (Panorâmico
Catedral - Igreja Sagrado Coração de Jesus, Orla 1 e 2 da cidade de Petrolina, Mercado Turístico panorâmico, Museu do Sertão, Monumento da
Integração, entre outros, e Juazeiro-BA, atravessando pela Ponte Interestadual Presidente Dutra, parada para almoço (não incluído) e
posteriormente, tour panorâmico para ver a Orla 1 e 2 da cidade de Juazeiro Bahia, passando pela praça Imaculada Conceição onde está localizada
a Igreja Matriz, Secretária de turismo (Sala de João Gilberto / Terra da Bossa Nova) Museu, Monumentos Históricos, Centro comercial e outros.
Retorno ao hotel em torno das 15h00 e restante do tempo livre. Sugerimos visitar à tardinha o complexo Bodódromo - Praça de alimentação onde o
prato principal é a base de carne de Bode ou carneiro, herança da tradição sertaneja e é onde oferecem outros pratos nordestinos. Hospedagem.
04/12/21 (3º Dia, Sábado) PETROLINA / VINÍCOLA TERRA NOVA - VALE DO SÃO FRANCISCO / VAPOR DO VINHO (RODONAVEGAÇÃO): Café da manhã no hotel e saída rodoviária do hotel para visita guiada da VINÍCOLA TERRANOVA MIOLO no Vale do São Francisco
(Bahia), onde os visitantes conhecem os vinhedos, a produção, instalações, adega e Minicurso sugestivo de como degustar vinhos e espumantes.
Posteriormente, embarque no VAPOR DO VINHO para navegar pelo Lago de Sobradinho - maior lago artificial da América Latina com 400
quilômetros de extensão construído com o represamento das águas do rio São Francisco. Falando em Velho Chico, o rio é um dos mais importantes
cursos d’água do Brasil e da América do Sul. Passa por 5 estados brasileiros: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. A navegação no
Vapor do Vinho pelo Lago de Sobradinho inclui música ao vivo, almoço incluído a bordo (sem bebidas) e banho na ilha da Fantasia. Retorno ao
hotel em torno das 17h30. Restante do tempo livre. Hospedagem.
05/12/21 (4º Dia, Domingo) PETROLINA / ABARÉ / PAULO AFONSO / CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO (440 km): Café da manhã no hotel e
saída rodoviária, em torno das 7h00 com destino a Canindé de São Francisco-BA, com parada para lanche e banheiro no percurso, seguindo viagem
na interseção de Estrada BA 210 com BR 116, continuação de mais 173 km chegaremos na cidade de Paulo Afonso-BA, onde a chegada será a
partir das 14h com parada para almoço (não incluído), posteriormente, acompanhado de Guia de turismo local para apresentar a cidade, passagem
pelo Monumento ao Touro e a Sucuri, que simboliza a luta do homem com a natureza, parada no mirante da Hidrelétrica de Paulo Afonso, na
sequência, atravessaremos o Lago Paulo Afonso através da Av. Velho Chico com ponte sobre o lago, e posteriormente conheceremos a Ponte de
Aço Dom Pedro II, que conecta a Bahia com Alagoas, passando em cima da ponte (parada para fotos numa das cabeceiras, caso seja possível) e
retornando ao Estado da Bahia para seguir mais 75 km e chegar a partir das 17h30 ao hotel em Canindé de São Francisco-BA para acomodação.
Restante do tempo livre. Jantar incluído no hotel (sem bebidas). Hospedagem.
06/12/21 (5º Dia, Segunda) CANINDÉ-SE / NAVEGAÇÃO CÂNION DO XINGÓ / MIRANTE HIDRELÉTRICA DE XINGÓ: Café da manhã no hotel e
saída rodoviária, acompanhado de guia local, até o píer de embarque no Restaurante Karranca´s para a Navegação em Catamarã no Cânion do
Xingó, passeio que dura em média 3 horas com uma parada para banho no Porto de Brogodó. Navegação entre os paredões (cânions), entre os
estados de Sergipe e Alagoas, mostra que o nordeste brasileiro possui atrações que vão muito além de suas praias maravilhosas e rica culinária. O
Cânion, no Rio São Francisco, é um verdadeiro tesouro escondido, onde é possível fazer um passeio de catamarã por suas águas verdes e por entre
seus paredões de pedras alaranjadas. Almoço livre (não incluído) no Karranca´s Bar e Restaurante. A continuação visita panorâmica do Mirante da
Chesf do Complexo Hidrelétrico de Xingó. A Usina Hidrelétrica de Xingó está localizada entre os estados de Alagoas e Sergipe, situando-se a 12
quilômetros do município de Piranhas-AL e a 6 quilômetros do município de Canindé de São Francisco-SE. Em momento oportuno, ao final das
visitas, retorno ao hotel para descansar e aproveitar a infraestrutura. Jantar incluído no hotel (sem bebidas). Hospedagem.
07/12/22 (6º Dia, Terça) CANINDÉ-SE / PIRANHAS-AL - ROTA DO CANGAÇO / NAVEGAÇÃO DO VELHO CHICO / GRUTA DE ANGICO TRILHA DO LAMPIÃO / MUSEU DO SERTÃO: Café da manhã no hotel e saída rodoviária, acompanhado de guia local, cruzando a ponte sobre o
Velho Chico em direção ao Estado de Alagoas, chegada ao ponto de embarque do píer na cidade de Piranhas-AL para conhecer a ROTA DO
CANGAÇÕ, que se inicia com um passeio de Catamarã (Escuna) pelo Rio São Francisco até Poço Redondo-SE. O catamarã segue por 01:00h pelas
águas do Rio São Francisco entre as belezas dos paredões rochosos que parecem abraçar o Velho Chico em seu último trecho navegável. Chegada
No Eco Parque Cangaço, (onde ficaremos por mais ou menos 3 horas), desembarque para caminhar por uma trilha (quem não quiser fazer a trilha
fica no Eco Parque) até a GROTA DE ANGICO (ingresso incluso), onde, em 28/07/1938, Lampião, Maria bonita e mais nove cangaceiros foram
emboscados, mortos e decapitados pelos policiais de todos os estados brasileiros, reunidos com a única missão de acabar com o Cangaço*. Depois
de toda a viagem pela história e pelo sertão brasileiro, oportunidade para banho nas águas calmas do Rio São Francisco, e em momento oportuno,
almoço livre (não incluído) no bar e restaurante do Eco Parque, com a sua culinária sertaneja, com a geleia xique-xique ou a farofa cangaceira.
Retorno navegando a Piranhas, para fechamento da história do Cangaço, visita ao Museu do Sertão (ingresso incluso), onde estão expostos objetos,
armas e vestimentas da época do cangaço, inclusive a famosa foto com as cabeças de Lampião e seu bando expostas como troféus. Tempo para
compras, e posteriormente retorno ao hotel para descansar ou aproveitar a infraestrutura do hotel. Jantar incluído (sem bebidas). Hospedagem.
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08/12/21 (7º Dia, Quarta) CANINDÉ-SE X ESTRADAS ALAGOANAS - ARAPIRACA / PENEDO-AL / ARACAJU (370 km): Café da manhã no hotel,
checkout e saída rodoviária, em torno das 07:00h, acompanhado da guia de turismo do grupo e o guia local durante todo trajeto. Viagem por estradas
alagoanas até Penedo-AL. Chegada diretamente ao centro histórico para conhecer o primeiro povoado de Alagoas, onde está localizada hoje uma
das cidadezinhas mais belas do estado. Fundada no século 16, às margens do Rio São Francisco. Penedo guarda um preservado centro histórico
tomado por museus e igrejas dos séculos 17 e 18. Visita guiada, a pé, do centro histórico, com tempo para tomadas de fotos no cais da Rua da
Frente, Igreja Nossa Senhora da Corrente e Paço Imperial. Almoço livre (não incluído). Terminada as visitas e o almoço. Continuação do city tour a pé
após o almoço visitando Theatro Sete de Setembro, Igreja São Gonçalo Garcia e Igreja Conventual Santa Maria dos Anjos. Após término da visita,
traslado ao hotel de Aracaju para acomodação. Iremos viajar pela BR 101 passando pela Ponte da Integração entre Alagoas e Sergipe. Restante do
tempo livre para começar a explorar a cidade ou caminhar pela praia. Aracaju é a capital do estado de Sergipe, na costa nordeste do Brasil. É
conhecida pelas praias, incluindo a Praia de Atalaia, que fica perto do hotel. Hospedagem.
09/12/21 (8º Dia, Quinta) ARACAJU / CIDADE HISTÓRICA de SÃO CRISTÓVÃO / ARACAJU - CITY TOUR: Café da manhã no hotel e bem cedo,
saída rodoviária, com Guia de turismo local para a visita da histórica cidade de São Cristóvão, que é a quarta cidade mais antiga do Brasil. O
passeio por esta bela cidade é um verdadeiro mergulho na história do estado e do Brasil, devido ao valioso conjunto arquitetônico que a cidade
possui, o mais importante patrimônio histórico-cultural do estado. Localizada a 25 quilômetros da capital Aracaju, São Cristóvão foi fundada no ano de
1590 pelo português Cristóvão de Barros e foi a primeira capital do estado de Sergipe, perdendo este posto para Aracaju no ano de 1855. A cidade
possui diversas igrejas e museus em seu charmoso centro histórico, tombado pelo IPHAN. A Praça de São Francisco, praça principal e cartão de
visitas da cidade, foi eleita Patrimônio Mundial pela UNESCO. A cidade possui as deliciosas queijadas, uma das tradições do município. Almoço
livre (não incluído) e em horário oportuno seguiremos para Aracaju, a fim de conhecer ou rever os principais pontos turísticos da cidade. Com
duração de 2h30min, a linda Aracaju, eleita como a capital da qualidade de vida, visita do Centro Histórico, e aos mercados Thales Ferraz, Albano
Franco e Antônio Franco, com oportunidade de conhecer e se deslumbrar com o artesanato local, posteriormente, panorâmico pelo Alto da Colina de
Santo Antônio, local onde nasceu Aracaju, Igreja da Catedral, Ponte do Imperador, Mirante da Praia Treze de julho e Orla de Atalaia. A partir das
16:00h retorno ao hotel. Restante do tempo livre. Hospedagem.
OPCIONAL (CASO TENHA DISPONIBILIDADE DE TEMPO) SANTUÁRIO ECOLÓGICO DA CRÔA DO GORÉ: Este Santuário fica a 15 km do
Centro de Aracaju e a 10 km dos hotéis da Orla de Atalaia, trata-se de um lugar tranquilo de beleza exuberante, onde você pode contemplar o
charme e a elegância das mansões da Praia do Mosqueiro, a vida dos manguezais, a imponência da ponte Joel Silveira, a foz do rio Vaza Barris com
a Ilha dos Namorados, navegando de lancha até a Crôa. Aqui é tudo muito rústico, a simplicidade do lugar encanta e atrai turistas de todas as partes
do país, que se refazem com a singeleza da paisagem. A Crôa é um banco de areia fofa de cor amarelada, que fica exposta quando a maré está
baixa, propiciando um clima agradável e acolhedor. Quando a maré sobe, forma-se uma piscina de águas mornas, garantindo um banho delicioso e
relaxante. Valor por pessoa a informar.
10/12/21 (9º Dia, Sexta) ARACAJU / MANGUE SECO (135 km) // MANGUE SECO / SALVADOR (208 km): Café da manhã no hotel e saída
rodoviária, com a guia acompanhante do Grupo em direção a capital da Bahia - Salvador. No trajeto parada no Mangue Seco, na divisa dos Estados
de Sergipe e Bahia, que tem seu encanto, pela simplicidade singular do local. A bordo da Escuna Tirzah, atravessando os rios Piauitinga e Real
chegaremos ao vilarejo que serviu de inspiração ao poeta Jorge Amado na elaboração do seu romance “Tieta do Agreste”. Anos mais tarde a Rede
Globo o transformou no cenário da novela de mesmo nome. O passeio de buggy (opcional, em torno de R$ 50,00 por pessoa, com bugue de 4
pessoas) é guiado por um motorista cadastrado e é imprescindível para conhecer a beleza do local, as praias e dunas de areias móveis... os guias
locais mostram os cenários da novela relembrando os fatos mais marcantes. Almoço livre (não incluído) e posteriormente continuação da viagem com
destino a Salvador, passando por setor dos grandes hotéis & resort all inclusive, como Costa do Sauípe, Grand Palladium Imbassaí, Iberostar, Tivoli
etc., chegando ao destino em torno das 16h30 em diante, diretamente para acomodação. Restante do tempo livre. Hospedagem.
11/12/21 (10º Dia, Sábado) SALVADOR - CITY TOUR: Café da manhã no hotel e posteriormente city tour com transporte e guia local para conhecer
ou rever os principais pontos turísticos de Salvador, tais como o Farol da Barra, Elevador Lacerda, Mercado Modelo, onde podem aproveitar para
provar um delicioso Acarajé, Pelourinho e Igreja do Senhor do Bonfim, entre outros. A duração do city tour será em torno de 04h, terminando para um
almoço livre (não incluído) em local a combinar e posteriormente tempo livre para continuar explorando a cidade por conta. Sugerimos à noite visitar o
Pelourinho e assistir à apresentação (sujeito a confirmação por causa da pandemia) do BALLET FOLCLÓRICO DA BAHIA no TEATRO MIGUEL
SANTANA (Rua Gregório de Matos, 49 - Pelourinho). Hospedagem.
12/12/21 (11º Dia, Domingo) SALVADOR / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no hotel, check out – desocupação dos
quartos e em torno do meio-dia (sujeito a alteração) traslado ao Aeroporto Internacional de Salvador para viagem de retorno a Porto Alegre, via São
Paulo - Aeroporto Congonhas. Chegando a seu destino à noite, conforme quadro de voos (a reconfirmar no ticket aéreo). FIM DOS SERVIÇOS.

SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Para a parte aérea, bilhete aéreo em voo regular (bloqueio de lugares de grupo) da GOL POA / SÃO / PETROLINA // SSA / SÃO / POA.
-TAXAS E IMPOSTOS aeroportuários, de emissão, impostos e franquia de bagagem: 1 bagagem de mão de até 10kg e despachada 1 de 23kg.
-Para a parte rodoviária, viagem e passeios em Ônibus Panorâmico equipado com 46 poltronas ± padrão Premium semileito, com reclinação de 55
graus, gabinete sanitário, ar-condicionado, apoio para pernas, TV e DVD e geladeira, atendendo os protocolos de segurança e higiene.
-1 motorista experiente no roteiro, devidamente uniformizado, com hospedagem e alimentação para todos os traslados e passeios.
-10 noites de hotéis categoria 4*, em apto standard, conforme listado de hotéis, ou hotéis similares em categoria e localização.
-10 cafés da manhã servidos no restaurante, em horário pelo hotel, atendendo os protocolos de segurança e higiene.
-04 refeições incluídas ao longo do programa, distribuídas entre 01 almoço no Vapor do Vinho e 03 jantares no hotel (sem bebidas).
-Guias do grupo e guia local em destino desde o primeiro dia da chegada até o penúltimo dia da viagem, conforme programação.
-City tour com guia local e transporte para conhecer os principais pontos turísticos de Petrolina-PE e Juazeiro-BA (City Tour 2 Estados).
-Traslados in/out para visita guiada à VINÍCOLA TERRANOVA MIOLO (VALE DO RIO SÃO FRANCISCO), com visita guiada, colheita e degustação.
-Tíquete para a navegação VAPOR DO VINHO pelo Lago Sobradinho (represa da Hidrelétrica Sobradinho), com parada para mergulho e traslados.
-Tour panorâmico, com guia local, pela cidade de Paulo Afonso-BA com o mirante da Hidrelétrica Paulo Afonso.
-Transporte e Guia local para a navegação pelo Cânion do Xingó entre os Estados de Sergipe e Alagoas com panorâmica por PIRANHAS-AL.
-ROTA DO CANGAÇO, com guia local, transporte para traslados e embarcação para Navegação do Rio São Francisco até a Angico.
-Trilha de 2.500 m (ida/volta) até a Grota de Angico, onde, em 28/07/1938, resgatando a história do Lampião, Maria Bonita e outros.
-Visita com guia local e transporte da Cidade Histórica de Penedo-AL.
-Visita com guia local e transporte das Cidades Históricas de Laranjeiras e São Cristóvão, cidades próximas da capital do Sergipe - Aracaju.
-City tour com guia local e transporte para conhecer os principais pontos turísticos da capital do Sergipe - Aracaju.
-Traslado com guia local de Aracaju-SE a Salvador-BA, passando por Mangue Seco (da Novela Tieta) e a Costa do Sauípe.
-City tour com guia local e transporte para conhecer os principais pontos turísticos Salvador-BA com visita da Igreja do Bonfim e Pelourinho.
-Guia acompanhante da Operadora desde o primeiro até o último dia da viagem.
-Bolsa pequena de viagem, 2 etiquetas para a bagagem de despachada e de mão.
-Necessaire com Kit COVID, contendo máscaras, álcool em gel 70%, lenço umedecido em álcool, luvas descartáveis.
-Seguro de viagem nacional de R$ 30.000,00 até 80 anos de idade (consultem adicional para 81 a 85 anos). NÃO COBRE COVID.
OBS.: Atualmente as seguradoras vetam emissões para pessoas acima de 85 anos.
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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.
-Noites adicionais para entrada/saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária para adiantar ou adiar a ida e ou a volta.
-Gorjetas para os prestadores dos serviços em destino, conforme programação, para guias, motoristas, garçons etc.
-Não estão incluídos impostos sobre serviços extras adquiridos no destino, taxas de turismo cobradas por algumas cidades.
(*) 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 POR PESSOA DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »
APTO DUPLO ou TRIPLO STD : R$ 6.290,00 com 10 cafés da manhã e 4 refeições (entre jantares e almoços) + taxas e impostos inclusos.
APTO INDIVIDUAL STANDARD: R$ 8490,00 com 10 cafés da manhã e 4 refeições (entre jantares e almoços) + taxas e impostos inclusos.
POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
a)VALORES COM TAXAS aeroportuárias, governamentais, de emissão 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 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 »
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (dinheiro/cheque) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 10X com pré-datados, somente para residentes no RS (*).
Opção 3 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X, devendo ser quitados antes do embarque.
Opção 4 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 5X nos cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes que residem fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o último cheque deverá ser para 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.

PARTE AÉREA CONFIRMADA - 30 LUGARES - LOC a informar »
02/12/21 - Voo G3-1237 POA 18:00 GRU 19:40 (Porto Alegre/São Paulo)
12/12/21 - Voo G3-1632 GRU 23:05 PNZ 01:55 (São Paulo/Petrolina)
12/12/21 - Voo G3-1571 SSA 15:00 CGH 17:35 (Salvador/São Paulo)
12/12/21 - Voo G3-1228 CGH 20:00 POA 21:40 (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.
PARA A PARTE RODOVIÁRIA O TRANSPORTE CONTRATADO SERÁ DE ACORDO AO Nº DE PASSAGEIROS CONFIRMADOS »
MICRO-ÔNIBUS DE 24-32 LUGARES DE 16-24 PESSOAS ou ÔNIBUS EXECUTIVO DE 40 ou + LUGARES DE 24-32 PESSOAS: Para garantir a
segurança dos passageiros adotamos um rigoroso protocolo de segurança que conta com: distanciamento, instalação de suportes com álcool 70%
em gel, higienização dos calçados ao embarcar, aferição da temperatura, uso obrigatório de máscaras, limpeza com produtos específicos em todas
as superfícies dos ônibus e higienização com peróxido de hidrogênio entre as viagens e lixeira individual (sacolinha).

HOTÉIS CONFIRMADOS / PREVISTOS »
02/12 a 05/12/21 - PETROLINA-PE - Hotel Nobile Suites del Rio - https://www.nobilehoteis.com.br
05/11 a 08/12/21 - CANINDÉ-SE - Hotel Xingo Parque - http://xingoparquehotel.com.br/instalacoes
08/12 a 10/12/21 - ARACAJU-SE - Hotel Real Classic Aracaju - http://www.realclassichotel.com.br
10/11 a 12/12/21 - SALVADOR - Hotel Real Classic Bahia - https://www.realclassicbahiahotel.com.br

SOBRE OS HOTÉIS NOS DESTINOS »
-Alguns dos hotéis poderão pedir cartão de crédito ou depósito em espécie como garantia para cobrir eventuais despesas por danos ou consumos do frigobar.
-Informaremos no voucher se o hotel exige a garantia e sobre os novos protocolos, devido a pandemia, para a segurança de todos e sua comodidade.
-Os quartos são de categoria standard, são quartos sem vista especiais ex: praia, piscina, monumentos… (exceto quando informados).
-Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência e é oferecida mediante a disponibilidade.
-O horário de check in é entre às 14:00h e 15:00h e o check out é entre às 11:00h a 12:00h podendo sofrer alteração por alta temporada.
-A liberação para entrada ou partida fora dos horários indicados, fica a cargo do hotel e pode acarretar cobranças extras.

DOCUMENTAÇÃO 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 com foto 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.

SOBRE O CANGAÇO: foi um fenômeno do banditismo, crimes e violência ocorrido em quase todo o sertão do Nordeste do Brasil, entre o
século XVIII e meados do século XX. Seus membros vagavam em grupos, atravessando estados e atacando cidades, onde cometiam
pilhagens, assassinatos e estupros.

