NORDESTE ROMÂNTICO
8 NOITES

ITINERÁRIO | 9 DIAS
1º DIA - RECIFE

Chegada a Recife e transfer privado, sem
guia, para o Hotel Transamérica Prestige
Beach Class Internacional ou similar. Acomodação em quarto standard e em regime de
alojamento e pequeno-almoço. Restante dia
e refeições livres. Alojamento.

2º DIA - RECIFE

Pequeno-almoço no hotel. Saída para um passeio privado, de dia inteiro, pela cidade de
Recife e Olinda. Destaque para a visita panorâmica passando pela Ponte Maurício de
Nassau, a Praça da República, o Palácio do
Governo, o Teatro de Santa Isabel, o Palácio
da Justiça e pela Casa da Cultura, uma antiga
prisão restaurada. Tempo livre para almoço
(não incluído). Continuação até à cidade de
Olinda, Património Natural e Cultural da Humanidade pela UNESCO. Visita ao Alto da Sé,
onde encontrará as Igrejas da Sé e da Misericórdia, e uma belíssima vista panorâmica da
região. A festa mais tradicional desta cidade
é o carnaval onde desfilam os tradicionais e
satíricos Bonecos de Olinda, tão semelhantes
aos nossos Cabeçudos. Continuação até à Cachaçaria Carvalheira para conhecer o processo de fabricação e envelhecimento da cachaça. Regresso ao hotel. Restante dia e noite
livres. Alojamento.

3º DIA - RECIFE / FERNANDO DE NORONHA

Pequeno-almoço no hotel e check-out. Transfer privado, sem guia, para o aeroporto de
Recife. Chegada a Fernando de Noronha e
transfer privado, sem guia, para a Pousada
Teju Açú ou similar. Acomodação em quarto
standard e em regime de alojamento e pequeno-almoço. Restante dia e refeições livres. Alojamento.

4º DIA - FERNANDO DE NORONHA

Pequeno-almoço na pousada.
Neste dia que terá livre recomendamos que
desfrute da praia deste pequeno paraíso,
considerado Património Mundial Natural pela
UNESCO. Restante dia e refeições livres.
Alojamento.

5º DIA - FERNANDO DE NORONHA

Pequeno-almoço na pousada. Neste dia que terá
livre, sugerimos um agradável passeio de barco seguido de um almoço na praia. Ou se procura aventura, pode sempre optar por fazer caminhadas por
trilhos de diversos graus de dificuldade, mergulho
ou aprender a surfar. Refeições livres. Alojamento.

6º DIA - FERNANDO DE NORONHA / NATAL
/ PIPA

Pequeno-almoço na pousada e check-out. Transfer
privado, sem guia, para o aeroporto de Fernando
de Noronha. Chegada a Natal e transfer privado,
sem guia, para a romântica Pousada Toca da Coruja ou similar em Pipa. Acomodação em quarto
standard e em regime de alojamento e pequeno-almoço. Restante dia e refeições livres. Alojamento.

7º DIA - PIPA

Pequeno-almoço na pousada. Neste dia que terá
livre, sugerimos um divertido passeio num veículo chamado Pau de Arara ou Jardineira, para uma
oportunidade única de conhecer as praias mais
bonitas da região: Pipa, Minas, Sibaúma, Barra do
Cunhaú, Cacimbinhas e Tibau do Sul. Refeições livres. Alojamento.

8º DIA - PIPA

Pequeno-almoço na pousada. Neste dia que terá
livre, recomendamos que descanse na praia e ao
fim da tarde faça um passeio a cavalo, de forma a
assistir ao pôr-do-sol. Refeições livres. Alojamento.

9º DIA - PIPA / NATAL

Pequeno-almoço na pousada e check-out. Em horário a definir saída em transfer privado, sem guia,
para o aeroporto. Chegada ao aeroporto de Natal e
fim dos nossos serviços.

O PREÇO INCLUI:

02 noites de alojamento em regime de pequeno-almoço
no Hotel Transamérica Prestige Beach Class ou similar,
em quarto standard.
03 noites de alojamento em regime de pequeno-almoço
na Pousada Teju Açu ou similar, em quarto standard.
03 noites de alojamento em regime de pequeno-almoço
na Pousada Toca da Coruja ou similar,
em quarto standard.
Transferes terrestres (aeroporto/hotel/aeroporto).
Visita de dia inteiro sem almoço em Recife. Acompanhamento de guia em português durante as visitas.
Seguro de viagem na modalidade standard. IVA.
Taxas de serviço e de turismo (apenas as obrigatórias).

O PREÇO NÃO INCLUI:
FIM DA VIAGEM

Ligações aéreas intercontinentais ou internas.
Bebidas durante as refeições.
Refeições e bebidas não mencionadas no roteiro.
Extras de carácter pessoal (telefonemas, internet, etc).
Taxas de serviço e de turismo opcionais.
Quaisquer serviços que não estejam claramente indicados como incluidos.

Preço sob consulta
rdmc@rdmc.pt

