
        

        
      

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES LTDA. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 4ºF e térreo loja 122, Jardim Paulistano  

São Paulo - SP CEP: 01451-000 | Tel.: (11) 3097-8560 

RECIFE - PE 

  
   
 

05 Dias/ 04 Noites 
30 de Junho à 30 de Setembro de 2021 

 
 

  Nome do hotel: Atlantis Plaza Recife 4* 

 

DIA 1: 
 

• Chegada Recife  

• Os hóspedes serão recebidos na chegada ao aeroporto Campo Grande, assistidos e 

depois transferidos para o hotel 

• Pernoite no hotel 4* 

 

DIA 2: 
 

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

 Sobre o passeio – City Tour em Recife: 

 • O dia começa com uma vista panorâmica da Praia de Boa Viagem, seguida de um 

passeio de catamarã* pelo Rio Capibaribe, uma excelente oportunidade para descobrir o 

motivo de Recife ser considerada a Veneza Brasileira!   
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*Passeio de catamarã opcional. Os passageiros que não adquirirem o passeio, 

seguirão para o Marco Zero no veículo.  Do Marco Zero, seguiremos a pé pela Rua do 

Bom Jesus (antiga Rua dos Judeus) e eleita a terceira rua mais bonita do mundo pela 

Revista americana Architectural Digest, faremos uma visita (opcional) a Sinagoga Kahal 

Zur Israel e a Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda, além do Museu a Céu Aberto. 

Em continuação, vamos para a Casa da Cultura, antiga casa de detenção transformada 

em um centro de artesanato. Seguimos com o passeio panorâmico das três ilhas (Recife, 

Santo Antônio e Boa Vista), a Ponte Maurício de Nassau e a Praça da República, onde 

se encontram o Palácio do Governo, o Teatro de Santa Isabel e o Palácio da Justiça, até 

Olinda. Em um passeio a pé ou de jardineira (opcional), visitaremos o Alto da Sé, com 

vistas panorâmicas das Igrejas* da Sé e da Misericórdia, de onde se descortina a mais 

bela vista das cidades do Recife e de Olinda, que é considerada Patrimônio Natural e 

Cultural da Humanidade pela UNESCO. 

.  

• Após o passeio retorno ao Hotel.  

DIA 3: 
 

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

 Sobre o passeio – Praias do Cabo de Santo Agostinho com passeio de Catamarã e 

Buggy:   

 • Entre Recife e Porto de Galinhas, encontramos as maravilhosas Praias do Cabo de 

Santo Agostinho. Um lugar onde a natureza resolveu caprichar em cada detalhe. Esse 

passeio, além de aventura, tem paisagens de arrepiar com praias e mirantes, que irão te 

encantar do início ao fim. Aproveite o passeio de catamarã pelas Praias de Suape, do 

Paraíso e do Francês, além da Ilha da Cocaia e curta o passeio de buggy com paradas 

nos mirantes, na Vila de Nazaré e na Praia de Calhetas.  

 

• Após o passeio retorno ao Hotel.  
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DIA 4: 
 

 • Após o café da manhã, vocês terão o Dia Livre.  

 

 • Pernoite no 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! 

 

VALORES POR PESSOA, EM R$ E ESTÁ INCLUSO: 
 

 - Transferências de ida e volta Aeroporto de Refice x Hotel em Recife x Aeroporto Recife;  

 - 04 noites de hospedagem no hotel com café da manhã diário;  

 - City Tour em Recife;  

 - Passeio para as Praias do Santo Agostinho com Catamarã e Buggy;  

 - Seguro Viagem, com cobertura Covid 19 

 

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 Reveillon;  

 - Os valores podem ser parcelados em até 10x; 
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 - Sujeito à alteração e disponibilidade sem aviso prévio.  

 
 

 
 


