Grupo Natal – Roteiro
Ida: 16/04/2021 - Volta: 21/04/2021

1º dia - 16/04 - Sexta-feira - Embarque para Natal-RN
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos em horário a ser comunicado, para
embarque com destino a Natal-RN.
Vôos
LA 3176 - 16 ABRIL - GRU / NAT - 08:55 12:05
LA 3289 - 21 ABRIL - GRU / NAT - 18:45 22:10
Chegada no Aeroporto de Natal, onde teremos translado para o Hotel Esmeralda.
Após check-in almoçaremos no hotel (incluído) e a tarde será livre. Sugerimos
aproveitarem a tarde na linda Praia de Ponte Negra, em frente ao hotel. Jantar no
hotel incluído
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2º dia - 17/04 - Sabado – Passeio Incluído: Litoral Sul com Lagoa de Arituba
DESCRIÇÃO DO PASSEIO
O Litoral Sul com Lagoa de Arituba, passa por vários pontos turísticos
começando pelo Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, uma base da
Força Aérea Brasileira para lançamentos de foguetes. Fundada em 1965, foi a
primeira base aérea de foguetes da América do Sul.
Passamos por Pium região conhecida pelo cultivo de frutas, Praia de Cotovelo,
em seguida Praia de Pirangi, famosa pelo Maior Cajueiro do Mundo onde
temos uma parada pra visita, Búzios, Tabatinga onde se localiza o Mirante dos
Golfinhos e paramos para fotos, Camurupim local de nossa parada para
almoço em um restaurante a beira mar que com seus arrecifes forma uma
piscina natural na beira da praia. A última parada é para banho na Lagoa de
Arituba com suas águas límpidas e refrescantes.

INFORMAÇÕES GERAIS
- Horário: 07 às 16h em média (saída e retorno ao hotel)
- Saídas: Diárias
O QUE ESTÁ INCLUSO
- Transporte.
- Guia de Turismo RN.
O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO (Serviços Terceirizados)
- Alimentos e bebidas;
- Entrada do Cajueiro - R$ 8,00 por pessoa.
OBS.: Valores sujeitos a alteração de acordo com o período.
RECOMENDAÇÕES
- Vestir roupas leves, trajes de banho, óculos escuros, protetor solar, boné.
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3º dia - 18/04 - Domingo - Passeio Incluído: Maracajaú com Catamarã
DESCRIÇÃO DO PASSEIO
Localizada a 60 km de Natal, no município de Maxaranguape, a praia de
Maracajaú surpreende pelas suas águas cristalinas, pelos seus parrachos e
recifes de corais a 7 km da costa, que abrigam centenas de espécies de fauna
e flora oceânica. é considerada o Caribe do Rio Grande do Norte
No passeio de Maracajaú está incluso o catamarã que leva aos parrachos, a
máscara, snorkel e a taxa de preservação ambiental. Nosso ponto de apoio é
um restaurante com piscina a beira mar.

INFORMAÇÕES GERAIS
- Horário: 07h às 17hs em média (saída e chegada no hotel - pode haver
alteração de acordo com o horário de embarque no dia do passeio)
- Saídas: Diárias de acordo com a maré;
- SÓ PODERÁ EMBARCAR no catamarã para as piscinas naturais CRIANÇAS
A PARTIR DE 2 ANOS; Mediante assinatura de termo de responsabilidade dos
pais.
O QUE ESTÁ INCLUSO
- Transporte;
- Guia de Turismo RN;
- Seguro passageiro;
- Catamarã, máscara e snorkel (o mergulho dura em média 2:00h);
- Taxa de preservação ambiental.
O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO
- Alimentos e bebidas;
- Mergulho com cilíndro - R$ 110,00 por pessoa.
RECOMENDAÇÕES
- Vista roupas leves, roupa de banho, óculos escuros, protetor solar, boné.
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4º dia - 19/04 - Segunda-Feira - Passeio Incluído: Barra do Cunhaú com barco
DESCRIÇÃO DO PASSEIO
A praia de Barra do Cunhaú está localizada no município de Canguaretama a
aproximadamente 92 quilômetros de Natal, entre a foz do rio Catú e Curimataú.
Na região existem arrecifes que formam piscinas naturais que proporcionam
um maravilhoso banho de mar em águas calmas.
A mistura da água dos rios com a água do mar possibilita a formação de
extensas áreas de manguesais com diversas espécies da fauna e flora
litorânea onde é possível fazer um passeio ecológico de barco (opcional) para
conhecer o ecossistema do manguezal, a pesca artesanal do caranguejo e a
praia da restinga.
A parada para almoço ocorre num restaurante com cardápio diversificado e
opções de frutos do mar, como os deliciosos e suculentos camarões, lagostas
e o peixe meca (conhecido como a picanha do mar).

INFORMAÇÕES GERAIS
- Horário: 07 às 17h em média (saída e chegada de volta ao hotel);
- Saídas: Quintas-feiras;
- Local de saída: Deixamos e buscamos nos hotéis em Ponta Negra, Via
costeira e Praia do Meio. Caso não esteja hospedado nesse perímetro
marcamos a saída de nossa loja localizada em Ponta Negra.
O QUE ESTÁ INCLUSO
- Transporte;
- Guia de Turismo RN;
O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO
- Alimentos e bebidas;
RECOMENDAÇÕES
- Vestir roupas leves, trajes de banho, óculos escuros, protetor solar, boné.
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5º dia - 20/04 - Terça-Feira - Dia Livre
Este dia deixamos livre para que você realize o que deseja. Ficar no hotel, curtir a praia
de Ponta Negra ou mesmo realizar algum outro passeio disponível. Como exemplo:
O passeio de Buggy

Praia de Pipa

Galinhos

6º dia - 21/04 - Quarta-Feira - Dia Livre – Retorno para Guarulhos
Neste dia retornaremos para nossa cidade, mas teremos praticamente o dia todo para
aproveitarmos, pois a previsão de sairmos do hotel para o Aeroporto de Natal é por
volta das 15:30hs. Quem desejar poderá almoçar no hotel, que já está incluído no
pacote.
Aproveitem a praia de Ponta Negra em frente ao hotel ou mesmo a feirinha de
artesanato de Ponta Negra.
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