RECIFE – OLINDA – PRAIA DOS CARNEIROS
De 09/02 a 14/02/2018
Saída: 09/02/2018 (sexta-feira) às 19h15min / / Chegada: 14/02/2018 (quarta-feira) às 23h30min
Local: Rua Dom Sebastião Leme, 1085 – Fátima (ao lado da Praça de Fátima)
 1º Dia – 09 / fevereiro / 2018 - Sexta-feira – Fortaleza / Recife
Embarque às 19h15 com destino à cidade de Recife – Pe. Parada em Lajes - RN, para lanche e higiene pessoal. Previsão de
chegada pela manhã do dia seguinte.

 2º Dia – 10 / fevereiro / 2018 – Sábado – Recife / Olinda
Chegada em Recife, acomodação no hotel conforme disponibilidade. Sugerimos aos foliões, acompanhar o Galo da
Madrugada (considerado o maior bloco carnavalesco do mundo), que arrasta, todo ano, mais de hum milhão de foliões. À
partir dás 11h traslados para Olinda - “Patrimônio Cultural da Humanidade” - onde nos divertiremos ao som do frevo pelas
ruas e ladeiras da cidade, acompanhando seus blocos e troças e apreciando o desfile dos bonecos gigantes. À partir dàs 18h, e
em horários pré-determinados, serão iniciados traslados de retorno ao hotel. À noite, traslados in/out para o bairro do Recife
Antigo. Hospedagem.

 3º Dia – 11 / fevereiro / 2018 – Domingo – Recife / Olinda
Café da manhã. Em horários pré-determinados, traslados in/out para Olinda e à noite para o Recife Antigo. Hospedagem.

 4º Dia – 12 / fevereiro / 2018 - Segunda-feira – Recife / Praia de Porto de Galinhas
Café da manhã. Saída com destino a Praia de Porto de Galinhas, o “balneário mais badalado do litoral pernambucano”.
Sugerimos: na maré baixa, fazer o passeio de jangada pelas piscinas naturais, formadas em meio a corais, onde nadam
inúmeros peixinhos coloridos ou realizar um passeio de buggy até a Praia do Muro Alto, apreciando a beleza do local. Retorno
ao hotel. À noite, traslados in/out para o bairro do Recife Antigo. Hospedagem.
Obs: Este dia, será dedicado à Porto de Galinhas, dessa forma o traslado para Olinda dependerá da quantidade de pax’s que
vão visitar essa bélissima praia.

CERVEJA LIBERADA EM FRENTE AO HOTEL AO SOM DE MINI TRIO ELÉTRICO.

(SEGUNDA-FEIRA À NOITE)

 5º Dia – 13 / fevereiro / 2018- Terça-feira
Café da manhã. Em horários pré-determinados, traslados in/out para Olinda e à noite para o Recife Antigo. Hospedagem.
 6º Dia – 14 / fevereiro / 2018 - Quarta-feira
Café da manhã. Em horário pré-determinado, embarque com destino à cidade de Fortaleza – Ce , com previsão de chegada às
23h30. No percurso serão realizadas paradas para almoço, jantar e higiene pessoal.
---------------------------------------------------------------------------FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS---------------------------------------------------------------Agradeçamos a Deus a graça de realizarmos uma boa viagem.
Gratos pela preferência e confiança. Deus o abençoe.

PAGAMENTO À VISTA
TIPO DE
APTO
DUPLO
TRIPLO
QUÁDRUPLO

ÔNIBUS: DOUBLE DECKER / HI DECK
VALOR POR PESSOA
FORMA DE PAGAMENTO
À VISTA
(CASH / CHEQUE)
R$ 1.260,00*
R$ 1.167,00*
R$ 1.120,00*

Cash(dinheiro) / Cheque
Cash(dinheiro) / Cheque
Cash(dinheiro) / Cheque

ATENÇÃO: * Os valores acima são à vista, todavia podem ser realizados parcelados em: cash(dinheiro) ou
cheque. A forma de pagamento é entrada de 15% em cash(dinheiro) e o restante em até 06x (pagamento iniciado em
agosto), sendo o ultimo pagamento no início de fevereiro de 2018. Valor sujeito a reajuste.

PAGAMENTO PARCELADO
TIPO DE
APTO

ÔNIBUS: DOUBLE DECKER / HI DECK
VALOR POR PESSOA
FORMA DE PAGAMENTO
PARCELADO
(CARTÃO)

Entrada de 15% em cash/cheque + 6x (cartão) *
Entrada de 15% em cash/cheque + 6x (cartão) *
Entrada de 15% em cash/cheque + 6x (cartão) *
ATENÇÃO: * O parcelamento inicial será realizado Entrada + 6x no cartão com início de pagamento em
agosto/2017, entretanto a cada virada de mês diminuirá a quantidade total de parcelas. Valor sujeito a reajuste.

DUPLO
TRIPLO
QUÁDRUPLO

R$ 1.350,00 *
R$ 1.250,00 *
R$ 1.200,00 *

SERVIÇOS INCLUSOS
 Ônibus Leito Turismo, equipado com apoio de









SERVIÇOS NÃO INCLUSOS
 Despesas de caráter pessoal, refeições não mencionadas

pernas, ar condicionado, tv, dvd, som, frigobar,
como incluídas no programa, bebidas em geral,
microfone e toalete;
telefonemas, lavanderia, consumo do frigobar, taxi,
excesso de bagagem e todo serviço suplementar e/ou
Serviço de bordo: um lanche com refrigerante na
opcional não mencionado como incluído no programa;
ida, balas, e água mineral durante o percurso de ida
e volta;
 Despesas decorrentes de interrupção de estradas,
problemas mecânicos ou decisões governamentais e/ou
Hospedagem no Park Hotel em Boa Viagem
fenômenos naturais, bem como fatos alheios a vontade da
(www.park.com.br) em apartamento equipado com
empresa.
tv. ar condicionado, frigobar e telefone;
04 (quatro) cafés da manhã;
Visita a praia de Praia de Porto de Galinhas;
Guia acompanhante (registrado na MTUR) durante
o percurso;
Seguro Viagem e Seguro ANTT;
Traslados durante o dia para Olinda e a noite para A PROGRAMAÇÃO PODE SOFRER ALTERAÇÃO, CASO
NECESSÁRIO, PARA O BOM ANDAMENTO DA VIAGEM.
Recife.

ATENÇÃO:

PAGAMENTO INICIADO EM AGOSTO 2017
MÃE RAINHA VIAGENS E TURISMO
Rua Vasco da Gama, 1072 – B // Montese // Cep.: 60.420.440 // Fortaleza / Ce
(85) 3491.7148 // 3021.90.06 // 98800.22.69 – 98642.6736 (OI) // 99696.0049 - 99629.0794 (TIM)
maerainhaviagens@gmail.com // www.maerainhaviagens.com.br

