
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Porto de Galinhas é uma antiga vila de pescadores repleta de lendas que se confundem com a história do Brasil 
Colonial. Exibem-se entre coqueirais e a densa vegetação do mangue. Assim como Maraggogi, é repleta de 
maravilhas naturais, berço de um rico ecossistema marinho, fauna e flora. Suas paisagens são inspiração para 
gastronomia, ricas em bares e restaurantes de muita qualidade ;) 
 
 

• Passagem aérea Vitória x Recife x Vitória 
• Guia local e acompanhante credenciado 
• Translado aeroporto x Porto de Galinhas 
• 4 diárias com café da manhã em Porto de Galinhas 
• Passeio para Maragoggi 
• Seguro viagem 
 

• Passeio de Buggy – ponta a ponta 
• Ilha de Santo Aleixo 
• Praia dos Carneiros 
 

Veja aqui algumas fotografias de Porto de Galinhas e Maragoggi, e aqui avaliações e fotos da Pousada 
Casamar. 

1º DIA –08/10/2021 
• Chegada no aeroporto de Recife à tarde; 
• Esquenta para Porto de Galinhas; 

https://www.agenciabluetrip.com/product-page/inhotim-brumadinho
https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g303461-d2489813-Reviews-Pousada_Casamar-Porto_de_Galinhas_Ipojuca_State_of_Pernambuco.html


 

• Translado executivo de Recife para Porto de Galinhas; 

 
2º DIA – 09/10/2021 
• Café da manhã 
• Ilhas de Santo Aleixo (transporte e travessia à partir de R$110,00) 
• Final de tarde e noite livres 
 
3º DIA – 10/10/2021 
• Café da manhã 
• Praia dos Carneiros (à partir de R$75,00) 
• Final de tarde e noite livre 
 
4º DIA – 11/10/2021 
• Café da manhã 
• Dia em Maragoggi - incluso 
• Noite livre 
 
5º DIA – 12/10/2021 
• Café da manhã 
• Passeio de Buggy: Muro Alto, Cupê, Vila de Porto, Maracaípe e Pontal de Maracaípe (à partir de R$75,00) 
• Check Out 
• Almoço 
• Transfer para Recife 

Os valores abaixo podem sofrer alteração, a depender das companhias aéreas; 
 
SUÍTE CASAL SUPERIOR 
Parcelado por depósito/transferência/Picpay: de R$1.938,00 

Parcelado no site em 3x: de R$2.154,00 
 
SUÍTE CASAL SIMPLES 
Parcelado por depósito/transferência/Picpay: de R$1.884,00 

Parcelado no site em 3x: de R$2.094,00 
 
SUÍTE TRIPLA  
Parcelado por depósito/transferência/Picpay: de R$1.804,00 

Parcelado no site em 3x: de R$2.004,00  
 

SUÍTE QUÁDRUPLA  
Parcelado por depósito/transferência/Picpay: de R$1.722,00  
Parcelado no site em 3x: de R$1.914,00  
 
 

 Valores das passagens aéreas podem sofrer alteração SEM AVISO PRÉVIO, alterando o valor final 
do pacote e da entrada. A pesquisa das passagens acima é da data de 29/06/2020; 



 

 É possível alterar o horário do voo de volta ou de ida, caso o passageiro necessite de horários 
diferentes; 

 As passagens aéreas podem ser retiradas via online junto com a equipe ou diretamente no escritório; 

 Taxa de embarque já inclusa nos valores acima; 

 NÃO INCLUI despacho de bagagem, apenas bagagem de mão; 

 Nossas passagens aéreas não geram milhas no cartão, são intransferíveis e geram multa de 
cancelamento; 

 Aos que retirarem seus aéreos fora da agência, consultar o horário de chegada a Brasília com a 
equipe; 

 Trabalhamos com as contas bancárias do SICOOB e INTER, e com valores especiais para PICPAY; 

 Realizamos a emissão de boletos bancários, com acréscimo de taxa de serviço no valor de R$3,00 por 
boleto emitido;

 Viagens promocionais não acumulam Cash Trip – clique e saiba mais; 

 Parcelamento por cartão: em até 10x, conferir valores com a equipe da Blue;

Dúvidas ou negociação do seu pacote, não hesite em nos chamar nos canais abaixo: 
(27) 3072 – 1808 / 27 98119-3586 (clique no número) 

 
SIGA-NOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK 

@AGENCIABLUETRIP 
/AGENCIABLUETRIP 

https://460a4c7d-d664-4130-a3a1-8685071ca61d.filesusr.com/ugd/2fff01_9781692e49bc44ce881c92e109bcc717.pdf
https://www.agenciabluetrip.com/product-page/chapada-dos-veadeiros
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527981193586&text=Ol%C3%A1!%20Quero%20viajar%20para%20Chapada%20dos%20Veadeiros!

