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  Natal - RN:  
 

 

                              4 Noites / 5 Dias 

           01 de junho a 31 de outubro de 2020  

                                                             Preços por pessoa em quarto duplo: 

                                                                              R$ 1.036,00 

HOTÉIS INCLUSOS OU SEMELHANTES: 

Nome do hotel  

Porto Suítes Natal Hotel 3*  

 

DIA 1: 

Chegada em Natal 

Os hóspedes serão recebidos na chegada ao aeroporto de Natal, assistidos e depois transferidos 

para o hotel 

Pernoite no hotel 5 * / 4 *  
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DIA 2: 

Passeio Maracajaú com Lancha, aproximadamente 07 horas.  

Após o café da manhã, o motorista irá buscar passageiros no hotel. 

Sobre o passeio 

Em Maracajaú, localizada a 70 km de Natal, encontraremos toda a emoção e beleza natural de uma 

praia ainda intocada pela urbanização. Conhecida como o Caribe brasileiro o mergulho nos 

Parrachos, formação de arrecifes de 15 km e média de 03 metros de profundidade, existente a 07 km 

da praia, é a grande atração. Flutuantes compõem a infra-estrutura do passeio em alto mar e são 

incentivo suficiente até mesmo para aqueles que não tenham qualquer experiência com mergulho. O 

trajeto de lancha até os flutuantes e equipamento para prática de snorkel estão inclusos. 

Desfrutaremos da estrutura completa de restaurante e piscinas do Manoa Park, que servirá como 

ponto de apoio de embarque para os parrachos. 

Inclui: Guia de Turismo em idioma português; 

Não inclui: Refeições e ingressos. 

Após o término do passeio, retorne ao hotel. 

 

DIA 3: 

Após o café da manhã no Hotel, vocês possuem o dia livre. 

 

Pernoite no hotel 5 * / 4 *  

DIA 4: 

City Tour em Natal, aproximadamente 07 horas. 

Após o café da manhã, o motorista irá buscar os passageiros no hotel. 

Sobre o passeio 

Iniciando pela manhã, conheceremos a Via Costeira, chegando à região das praias urbanas 



 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, 4º -F São Paulo – Brasil                  
Tel: +55 11 3097 - 8560 / 8061 
Site: www.satgurutravel.com.br  

contemplando uma vista panorâmica da Fortaleza dos Reis Magos – o monumento mais antigo da 

cidade. Cruzaremos os bairros de Santos Reis, Rocas e Ribeira, locais onde nossa cidade iniciou seu 

crescimento, o centro da cidade e a Catedral de Natal. Visitaremos a Arena da Dunas, estádio que foi 

sede da Copa do Mundo 2014 e um centro de artesanato com parada para apreciação e compras. 

Inclui: Guia de Turismo em idioma português. 

Não inclui: Refeições e ingressos. 

Após o término do passeio, retorne ao hotel. 

 

DIA 5: 

Após o café da manhã, check-out, traslado ao aeroporto 
 
Cada um de nossos pacotes turísticos é projetado para oferecer uma viagem agradável e sem 

interrupções. Nossos especialistas em turismo dedicados compreendem suas necessidades 

profundamente e comprometidos em fornecer a você a experiência de viagem inesquecível que você 

sonhou. Vamos começar a jornada dos seus sonhos! 

 

OS PREÇOS SÃO POR PESSOA EM R$ E INCLUEM: 

Transferências de ida e volta do e para o aeroporto 

4 noites de hospedagem no hotel com café da manhã diário 

City tours com um guia de Turismo em idioma português; 

Todos os impostos incluídos. 

 

REGRAS: 

Os valores são válidos para 02 adultos em apartamento duplo; 

Valores por pessoa; 

Não inclui voos; 

Não é valido para feriados prolongados, Alta Temporada, Natal e Ano Novo; 

Os valores podem ser parcelados em até 10x; 

Sujeito à alteração e disponibilidade. 

 


