Natal

8 dias

Parte Terrestre
De De Setembro a Dezembro 2021

Day-by-Day
1º Dia - Natal
Chegada, recepção e traslado ao hotel.
Restante do dia livre.

2º Dia - Natal

4º Dia - Natal

Café da manhã no hotel.
Dia livre.
Sugerimos passeio (opcional) para
conhecer os principais pontos turísticos
de Natal. Conhecendo além do Parque
das Dunas, o Farol da Mãe Luíza,
passando pelas praias do Meio, Dos
Artistas, da Redinha. Possibilidade de
passeio de 1 hora de Catamarã pelo rio
Potengi com duração em torno de 1
hora.
Continuando
o
passeio
conhecendo os principais patrimônios
do centro histórico de Natal, como a
Catedral Metropolitana, o Teatro Alberto
Maranhão, a Praça Sete de Setembro e o
Estádio Arena das Dunas.
O maior centro de artesanatos de Natal,
o Shopping Potiguar. São centenas de
lojas e box distribuídas em 4 andares e
o Mercado de Ponta Negra, onde fica a
Casa do Nordeste, um lugar que reúne
todos os produtos típicos: castanhas,
doces, cachaças, frutas cristalizadas,
queijos.

Café da manhã no hotel.
Dia livre.
Sugerimos (opcional) passeio de dia
inteiro a Praia de Pirangi.
A Praia de Pirangi do Norte fica no
município de Parnamirim, bem próximo
à Natal.
O Rio Pirangi, que cerca esta costa, é o
mais famoso do estado e por onde a
capital foi descoberta. Os atrativos
culturais e históricos é o que deixa a
Praia de Pirangi do Norte admirável, mas
o mar com arrecifes e corais a torna
irresistível. Existe uma longa faixa de
areia branca e fina por toda a costa da
Praia de Pirangi do Norte. Toda a beira
mar é bem tranquila e você consegue
aproveitar a vontade. O mar é tranquilo,
com poucas ondas e águas sempre
mornas.

3º Dia - Natal
Café da manhã no hotel.
Dia livre.
Sugerimos (opcional) passeio de dia
inteiro a praia da Pipa.
A Praia de Pipa é uma famosa praia
localizada no município de Tibau do Sul,
ficando a 85 km de Natal, capital do
estado do Rio Grande do Norte, Brasil. É
o principal balneário do Litoral Sul do
estado, que inclui ainda praias como
Ponta do Madeiro e Praia do Amor.

5º Dia - Natal
Café da manhã no hotel.
Dia livre.
Sugerimos (opcional) passeio de dia
inteiro a Praia de Maracajaú.
A Praia de Maracajaú é considerada o
“Caribe” do Rio Grande do Norte. As
belezas naturais do local encantam os
turistas, trazendo águas límpidas,
parrachos diversificados e passeios
apaixonantes entre a fauna e flora
oceânica.
Esta pequena vila de pescadores fica no
município de Maxaranguape a apenas
60 quilômetros de Natal.

6º Dia - Natal

7º Dia - Natal

Café da manhã no hotel.
Dia livre.
Sugerimos (opcional) passeio de dia
inteiro a Praia da Barra de Cunhaú.
A Praia da Barra do Cunhaú está
localizada na região do litoral sul do Rio
Grande do Norte, aproximadamente 75
km de distância da capital do estado.
O mar é tão tranquilo que mais parece
uma grande lagoa de águas verdes e
limpas. É muito comum encontrar
recifes por toda a costa, sendo assim,
piscinas naturais se formam facilmente.
Existem dois rios na região que
desaguam no mar: o Rio Catú e o Rio
Curimataú. Você tem também a
possibilidade de fazer um passeio por
eles.

Café da manhã no hotel.
Dia livre.
Sugerimos (opcional) passeio de dia
inteiro a Praia de Perobas.
Em meio a muitos coqueiros, a praia de
Perobas, a 78 km de Natal, no Litoral
Norte, é uma vila de pescadores onde a
tranqüilidade predomina.
Distante 5 km da costa, estão os corais,
também conhecidos por parrachos, uma
área de preservação ambiental, ainda
pouco explorada, de uma beleza rara.
Na maré baixa, a profundidade nos
parrachos pode chegar a 30 cm. em
alguns pontos.

8º Dia - Natal
Café da manhã no hotel.
Em horário a ser determinado, traslado
para o aeroporto.

* Extensão

Incluído
7 noites de alojamento no hotel escolhido com café da manhã
traslado aeroporto / hotel / aeroporto
seguro viagem

Não Incluído
Parte Aérea
alimentação e bebidas
Gorjetas
gastos pessoais
Serviços não mencionados como incluídos

Observações
Valores referenciais De Setembro a Dezembro 2021, excluindo-se datas festivas e
feriados, calculados em 16/Jun/2021 podendo sofrer alterações sem prévio aviso e
mediante disponibilidade de lugares.
Consulte parte aérea e outros hotéis disponíveis.
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Saídas
Diárias De Setembro a Dezembro 2021

Preço por pessoa
BRL 1.495 Apto Duplo -Aram Natal Mar Hotel
BRL 1.690 Apto Duplo - D Beach Resort
BRL 1.590 Apto Duplo -Kristie Resort
BRL 2.200 Apto Duplo - Rifólis Praia Hotel e Resort
BRL 2.200 Apto Duplo - Sehrs Natal Grand Hotel e Resort
BRL 3.075 Apto Duplo - Wish Natal
* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a
alterações sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros nesse
material.

