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Aéreo 07 dias | 06 noites – Grupo Lucretur 
De 10/04/2019 a 16/04/2019 – Saída de Braço do Norte SC 

 
Roteiro programado 

 
Sobre o destino: O principal destino turístico do estado é repleto de belas praias, cenários 

naturais fascinantes e oferece uma ótima estrutura hoteleira e gastronômica. O litoral de 
Ipojuca abriga a famosa praia de Porto de Galinhas. Eleita por especialistas em turismo 

como o melhor destino de praia do Brasil durante 11 anos, o vilarejo realmente entusiasma 
os mais diversos tipos de viajantes não só pelas belezas naturais que o cercam, mas pela 
divertida e agitada vida noturna da região. 

 
1º DIA: 10/04 (quarta-feira) BÇO. DO NORTE | FLORIANÓPOLIS | RECIFE | PORTO 

DE GALINHAS  
Apresentação em local e hora a combinar, conforme região de embarque com destino ao 
aeroporto para aeroporto de Florianópolis, com destino a Recife. Ao chegar em Recife, 

teremos ônibus que nos   levará até Porto de Galinhas. Pernoite em Ipojuca. 
 

2º DIA: 11/04 (quinta-feira) PORTO DE GALINHAS  
Dia para curtir Porto de Galinhas, localizada no município de Ipojuca a 43 km de Recife, a 
mesma é considerada uma atração perfeita para todos os perfis de viajantes. Piscinas e 

praias de águas calmas para famílias com crianças, paisagens paradisíacas perfeitas para 
curtir a dois, agitação das praias mais movimentadas e a badalação noturna para grupos de 

amigos, um destino completo. Noite a combinar. Pernoite em Ipojuca. 
 
 



 

 

 
 
 

 
3º DIA: 12/04 (sexta-feira): PORTO DE GALINHAS   

Neste dia sugerimos ao grupo ir à praia de Carneiros (opcional); a mesma não é extensa, 
mas concentra quase todos os atributos de uma praia digna de cartão-postal: coqueirais 
fazendo sombra sobre a areia clara, mar verde-transparente, piscinas naturais repletas de 

peixes coloridos. Para completar o cenário, há uma igrejinha do século 18. Não é à toa que 
centenas de turistas desembarcam de catamarãs para passar o dia aqui. Os bares Bora-Bora 

e Sítio da Prainha têm estrutura para você curtir o lugar com mordomia; ou outro (opcional) 
conforme o grupo escolher. Pernoite em Pernoite em Ipojuca. 
 

4º DIA: 13/04 (sábado): PORTO DE GALINHAS | RECIFE PE                              70 km 
Após o café da manhã em horário a combinar, saída com destino a Recife, acomodação no 

hotel e na parte da tarde teremos como opcional ir ao Armazém do Porto e ao Recife Antigo 
ou outro lugar que o grupo possa querer optar em ir. Obs.: (tarde livre para desfrutar de 
acordo com a vontade de cada um), estaremos oferecendo passeios opcionais. 

Noite a combinar. Pernoite em Recife. 
 

5º DIA: 14/04 (domingo) RECIFE PE | OLINDA PE |RECIFE PE                          40 km 
Após o café da manhã, em horário a combinar, iniciaremos city tour em Recife e Olinda, 
conhecendo os principais pontos turísticos desta linda capital nordestina e também desta bela 

cidade histórica Olinda. A noite temos como sugestão fazer um lindo passeio de barco 
catamarã (Opcional) para conhecer Recife de um ângulo diferente e iluminado.  

Pernoite em Recife. 
 

6º DIA: 15/04 (segunda-feira) RECIFE | CARUARU| NOVA JERUSALEM (TEATRO) 
RECIFE 320 km 
Dia destinado a ir em Caruaru e Nova Jerusalém assistir ao teatro “Paixão de Cristo”. 

Horários de ida e retorno serão agendados de acordo com a programação do Teatro em 2019. 
Pernoite em Recife. 

 
7º DIA:16/04 (terça-feira) RECIFE / FLORIANÓPOLIS /BRAÇO DO NORTE 
Manhã Livre de acordo horário de voo atuais. Dia para retornarmos a Florianópolis SC, e 

cidades de origem. Fim de nossos serviços. 
 

INCLUI: 
       

 Passagem aérea em classe econômica Florianopolis | Recife | Florianopolis; 

 Taxas de embarque; 
 06 noites de hospedagem em hotéis de categorias superiores, sendo: 

 03 noites de hospedagem em Recife em apartamento duplo com café da manhã; 
 03 noites de hospedagem em Porto de Galinhas em apartamento duplo com café da 

manhã;  

 Traslados descritos no roteiro; 
 City tour em Recife e Olinda com guia local credenciado pelo ministério do turismo; 

 Traslado a Nova Jerusalém para assistir o teatro da Paixão de Cristo (sem ingresso); 
 Kit viagem Lucretur | incomum 
 Guia coordenador Lucretur Turismo credenciado pelo ministério do turismo 

acompanhando o grupo desde o embarque em Florianópolis SC. 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

NÃO INCLUI: 
 

 Traslado até o aeroporto de Florianópolis; 
 Despesas pessoais; 
 Compras de lembranças e artesanatos locais; 

 Extras nos hotéis, bebidas, documentos e vistos quando necessário; 
 Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens; 

 Serviço de mensageiros nos hotéis; (Carregadores de malas); 
 Eventuais pernoites extras que não estejam descritas na programação; 
 Passagem aérea de retorno antecipado ou não e em qualquer situação (Por se tratar de 

viagem rodoviária); 
 Seguro viagem; 

 Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja 
expressamente citado como incluído no roteiro; 

 

VOOS: 
 

VOO DATA ORIGEM DESTINO SAÍDA CHEGADA 

G3 1253   10 ABR FLN CGH 07:50 08:55                     

G3 1554  10 ABR CGH REC 09:55 13:10                     

G3 1619   16 ABR REC GRU 15:55 19:15                     

G3 1253   16 ABR GRU FLN 20:45 22:00                     
 

INVESTIMENTO: 
 

VALOR POR PESSOA (Em quarto duplo): R$ 3.245,00  
VALOR POR PESSOA (Em quarto triplo): R$ 3.015,00  
VALOR POR PESSOA (Em quarto individual): R$ 4.439,00  

 
Obs.: Adquira seu seguro viagem conosco.  

 
SEGURO SAUDE E CANCELAMENTO R$ 60,00 MENOR 70 ANOS 
PESSOAS COM MAIS DE 70 ANOS CUSTO SEGURO R$ 80,00 

 
A vista: 5% desconto ou 20% entrada (+) saldo em 6X no cartão ou cheque. 

 

VIAJE COM QUEM SE PREOCUPA COM VOCÊ EM PRIMEIRO LUGAR! 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

 
 Identidade (RG) emitido com menos de dez anos;  

 
 Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização 

judicial (por parte do pai ou mãe que não irá viajar), emitida pelo Juizado de Menores 

da Polícia Civil ou em cartório com reconhecimento de assinatura por VERDADEIRO. 
Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum 

responsável viajando com o mesmo. NÃO. É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO. 
 

 O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação 
informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer 

reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira 
responsabilidade do passageiro. 

 



 

          
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

LUCRETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

 

Fones: + 55 (48) 3658-3788 | 9.8406-0266                        lucretur@lucretur.com.br 

 

 

Rua: Nereu Ramos, 1580 | SL 03 - Bairro Centro 
88.750-000 Braço do Norte – SC 

 

www.lucretur.com.br 
 


