DATA

ITINERÁRIO

Roteiro de Viagem
Arretados do Brasil
Saída: 13/07/2023 (04h00 de QuintaFeira)
Retorno: 04/08/2023

1° dia – 13/07/2023 (Quinta-Feira)
Saída de Crissiumal com destino a Vitória/ES. Primeira noite em trânsito e segunda em
Hotel na cidade aqui mencionada.
Pernoite: Vitória/ES (2.043 Km)
3° dia – 15/07/2023 (Sábado)
City Tour Vitória e Vila Velha
O passeio por duas das principais cidades do Espírito Santo reserva surpresas aos olhos
e ao paladar. Vitória e Vila Velha contam a história da colonização do Espírito Santo
passando pelos principais pontos turísticos e um deles é o famoso Convento da Penha.
Pernoite: Vitória/ES
4° dia – 16/07/2023 (Domingo)
Durante este dia tempo livre para banhos nas praias. As 18h00min saímos rumo a
Salvador logo após o almoço deste dia chegando no dia 17/07 a tarde em Salvador/BA.
Tarde livre na Praia.
Pernoite: Salvador/BA (1.167km)
6º dia – 18/07/2023 (Terça-Feira)
City Tour Salvador
Salvador possui uma rica história aliada a uma cultura ímpar, produto da mistura entre
os brancos, negros e índios. É a cidade onde os ícones desta interferência étnica se
fazem mais presentes.
Visitaremos a PARTE ALTA da cidade começando pelo Porto da Barra, marco histórico da
fundação da cidade, Praia do Porto, Ladeira da Barra, Largo e Igreja da Vitoria, Praça do
Campo Grande, (circuito oficial do carnaval de Salvador) Teatro Castro Alves, Forte de
São Pedro, Palácio da Aclamação, Colégio e Igreja de Nossa Senhora das Mercês, Praça
da Piedade, Praça Castro Alves, entre outros...
Pernoite: Salvador/BA
7º dia – 19/07/2023 (Quarta-Feira)
City Tour Aracajú/SE
Após o café da manhã partimos a Aracaju chegando na tarde deste dia na bela Capital
Sergipana. Na parte da tarde faremos um City Tour onde visitaremos Os Mercados

INCLUSOS E VALOR
17 diárias de Hotel: 02 diárias em
Vitória/ES – 02 em Salvador/BA – 02
em Aracajú/SE – 02 em Maceió/AL – 02
em Recife/PE – 01 em João Pessoa/PB
– 02 em Natal/RN – 02 em
Fortaleza/CE – 01 em Teresina/PI – 01
em Brasília/DFGuias, transfers,
passeios e tudo o que tiver mencionado
no itinerário.
Lanche, água mineral e café durante
toda a viagem.
Cobertor Soft.
Passeio Bônus surpresa.
Coordenador Minuano Viagem auxiliando
em todo o trajeto.
Obs.: Você não vai achar nada igual.
Únicas despesas lá são com sua
alimentação, você NÃO vai precisar
pagar por ingressos e passeios. Somos
diferentes.
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RG atualizado.
Valor por pessoa de R$ 6.690,00
parcelado em 24x (24x R$ 278,75) com
compra programada através de boletos
bancários. Primeiro boleto para o dia
10/04/2021 ou conforme a quantia de
meses que faltarem para o início da
viagem. No Cartão de Crédito em 12x de
R$ 557,50 a partir do momento da
inscrição. A viagem deve estar quitada
para o início da mesma.
Obs.: Para que a viagem aconteça
necessitamos um mínimo de 25
passageiros. A partir do momento da
compra em caso de desistência o
passageiro deverá vender seu pacote.
Reservamo-nos o direito de alterar a
ordem do itinerário para o melhor
andamento da viagem.

Antônio Franco e Albano Franco, Alto da Colina de Santo Antônio e Praça Olímpio Campos
(Centro Histórico), entre outros.
Pernoite: Aracaju/SE (317Km)
8º dia – 20/07/2023 (Quinta-Feira)
Day Use Xingó
Sairemos de Aracaju em direção a Canindé do São Francisco. Navegaremos em um
confortável e belíssimo Catamarã ou Escuna. Neste Passeio de três horas, o turista tem
a possibilidade de conhecer todo o Canyon do Rio São Francisco cenário de novelas e
miniséries globais. Um dos mais belos espetáculos do planeta. Pedra, água, vegetação
exuberante e fauna diversificada.
Pernoite: Aracaju/SE
9º dia – 21/07/2023 (Sexta-Feira)
Após o café da manhã deste dia partimos a Maceió/AL onde na parte da tarde faremos o
City Tour conhecendo a Orla de Maceió, o Museu, o Mirante e a Feirinha de artesanato no
Pontal da Barra.
Pernoite: Maceió/AL (276Km)
10º dia – 22/07/2023 (Sábado)
Day Use Maragogi
Famosa pela exuberante beleza de suas praias, localizada no extremo Norte do Estado
alagoano com incrível ecossistema formando aquários naturais em meio a recifes de
corais, chamado de Galés, Maragogi é conhecida como “Caribe Brasileiro” e fascina seus
visitantes pela paisagem tropical, tranquilidade e suas águas cristalinas que facilitam a
visibilidade dos encantos da vida marinha.
E para desfrutar das delícias do local, o Restaurante Pontal de Maragogi oferece uma
infraestrutura completa e proporciona aos visitantes pratos deliciosos de dar água na
boca.
Pernoite: Maceió/AL
11º dia – 23/07/2023 (Domingo)
City Tour Recife/PE
Após o café da manhã partimos a capital Pernambucana. Na parte da tarde faremos City
Tour histórico na capital pernambucana
Pernoite: Recife/PE
12º dia – 24/07/2023 (Segunda-Feira)
Day Use Porto de Galinhas
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Porto de Galinhas é uma praia localizada no município de Ipojuca, no estado de
Pernambuco, no Brasil. A região possui piscinas de águas claras e mornas formadas
entre corais, além de estuários, mangues, areia branca e coqueirais.
Pernoite: Recife/PE
13º dia – 25/07/2023 (Terça-Feira)
City Tour João Pessoa/PB
Na manhã deste dia partimos para João Pessoa/PB onde conheceremos o Hotel Globo,
Centro Cultural São Francisco, Parque da Lagoa e outros.
Pernoite: João Pessoa/PB (121KM)
14º dia – 26/07/2023 (Quarta-Feira)
Após o café da manhã deste dia rumamos a Natal no RN onde faremos o City Tour na
Capital do Rio Grande do Norte.
Pernoite: Natal/RN (189 Km)
15º dia – 27/07/2023 (Quinta-Feira)
Day Use Praia de Genipabu
Genipabu é uma das praias mais icônicas de Natal. Repleta de dunas e águas calmas e
mornas. O vasto parque de dunas surpreende com lagoas que parecem oásis!
Pernoite: Natal/RN
16º dia – 28/07/2023 (Sexta-Feira)
Fortaleza/CE
Após o café da manhã seguiremos rumo Fortaleza/CE. Restante da tarde e noite livre.
Pernoite: Fortaleza/CE (532Km)
17º dia – 29/07/2023 (Sábado)
Praias de Morro Branco, Das Fones e Canoa Quebrada
Passeio pelas praias de Morro Branco e Praia das Fontes que ficam a 98 km de
Fortaleza, no município de Beberibe, e Canoa Quebrada, no município de Aracati, a 156
km de Fortaleza.
Pernoite: Fortaleza/CE
18º dia – 30/07/2023 (Domingo)
Teresina/PI
Após o café da manhã nos dirigimos a Teresina/PI chegando na mesma na parte da
tarde.
Pernoite: Teresina/PI (547 Km)
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19º dia – 31/07/2023 (Segunda-Feira)
City Tour Teresina/PI
Neste dia visitaremos o Parque Municipal da floresta, Fóssil, Centro Cívico, Centro
Cultural e Histórico dentre outras atrações.
Ao término do City Tour seguiremos em viagem rumo a Brasília/DF chegando na Capital
Federal no final dia 01/08/2021.
Pernoite: Brasília/DF (1.707Km)
21° dia – 02/08/2023 (Quarta-Feira)
Neste dia na parte da manhã faremos um City Tour conhecendo a bela e planejada
Capital do Brasil. Logo após partimos em viagem rumo ao destino de origem chegando
na manhã do dia 04/08/2023.
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