FERNANDO DE NORONHA E RECIFE
Saída: 11 de Setembro de 2019.
11/SET – SALVADOR / RECIFE /FERNANDO DE NORONHA
Apresentação no Aeroporto de Salvador para embarque com destino aeroporto de Recife.
Desembarque e check in do grupo com destino final Fernando de Noronha.
Chegada e hospedagem na pousada selecionada. Resto da tarde livre.
12/SET- FERNANDO DE NORONHA
Café da manha na pousada e saida para passeio de barco. O que torna esse passeio especial é a possibilidade de ver os golfinhos
rotadores acompanharem o barco em uma das cenas mais famosas de Fernando de Noronha. Passaremos também pela Pedra
do Leão, Morro Dois Irmãos e praia do Sancho. Tarde livre.
13/SET- FERNANDO DE NORONHA.
Após Café da manhã na pousada faremos Um tour completo por toda a Ilha. O passeio é quase obrigatório para quem está indo
pela primeira vez a Fernando de Noronha, visitando praticamente todos os lugares possíveis, explorando o que há de mais
intenso, como a Baia do Sueste, Baia dos Porcos e Mirante do Boldró. Noite Livre.
14/SET- FERNANDO DE NORONHA/RECIFE
Café da manha na pousada e manhã livre. Em horário a determinar, saida para o aeroporto, com destino Recife. Chegada e
hospedagem no hotel. Logo após embarcaremos no Catamarã para apreciar a capital pernambucana conhecida como a
"cidade das águas" ou "Veneza brasileira". O passeio ao longo do Capibaribe, um dos rios mais famosos do Estado, é uma
experiência imperdível para quem quiser realmente entender por que a capital de Pernambuco é conhecida como a "Veneza
brasileira”. Teremos a oportunidade de navegar pela bacia do Pina, visualizando a mais antiga colonia de pescadores do Recife,
o bairro de Brasília Teimosa e o parque das esculturas do famoso e talentoso Francisco Brennand, se surpreender com a
arquitetura do Marco da cidade do Recife, passar sob as inúmeras e centenárias pontes do centro do Recife, com direito a três
pedidos ao passar sob elas. Após o passeio desfrutaremos do jantar. ao som do tradicional forro pé de serra. Retorno ao hotel.
15/SET RECIFE
Café da manhã no hotel e saida para apreciar a beleza de Olinda, a primeira capital de Pernambuco e cidade consagrada pela
Unesco “Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade, um lugar mágico e cheio de encantos, visitaremos a parte moderna e
antiga da cidade. Adentre o Sitio Histórico, em uma das sete colinas da região, visualizaremos uma bela cidade, cercada por
palmeiras, altos coqueirais, Mata atlântica e teremos o mar como pano de fundo, sem dúvida, emociona a quem chega. Por
entre ruas e ladeiras de pedras irregulares, adornadas por inúmeros casarios coloridos, visita a igrejas seculares, como o
Mosteiro de São Bento, à Rua do Amparo e seus ateliês de artesãos e artistas plásticos, ao Largo da Misericórdia e ao Alto da Sé,
com seus mirantes de horizonte sem fim . Além de estar frente a frente com os famosos bonecos gigantes de Olinda. Após
almoço (não incluído) é a vez de conhecer o Instituto Ricardo Brennand (Taxa entrada nao Incluida), mais conhecido por aqui
como o Castelo de Brennand. O museu encontra-se Instalado em terras do antigo Engenho São João, seus extensos jardins
repletos de valiosas esculturas, réplica de um castelo medieval e de acervo permanente das obras de Frans Post, Jean Baptiste
Debret, Facchinetti, Eliseu Visconti, entre outros renomados pintores, tapeçarias francesas, esculturas italianas, mobiliário
inglês, armaduras medievais e conjunto de armas brancas, do séculos XVI ao XIX , sem dúvida, um mergulho na arte, cultura e
história dessa cidade cheia de encantos, estamos esperando você. Retorno ao hotel. Noite Livre.
16/SET RECIFE/SALVADOR
Café da manha no hotel e Manhã Livre. Após check out do hotel Saída para continuar se encantando com Recife, suas praças,
monumentos, museu ao ar livre, vibrar e ferver com o Paço do Frevo. Passaremos pela Embaixada de Pernambuco e a praça do
Marco Zero com seu painel Rosas do Ventos e de lá avistar o Parque de escultura do renomado artista plástico, Francisco
Brennand, além de conhecer o rico e diversificado artesanato da histórica Casa de Cultura. Traslado ao aeroporto de Recife com
destino final Salvador. Chegada e FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

Consulte preços e condições para esta saída.
Pacote Inclui:
03 Noites de Hospedagem em Fernando de Noronha – Pousada Lenda das Aguas ou similar
Passeio de Barco
Passeio Ilhatur
02 Noites de Hospedagem em Recife – Hotel Park ou Similar
Passeio Recife Cultural com Museu Brennand
Passeio Olinda e Recife Antigo
Tour noturno em Catamarã, com Jantar Incluido
Traslados In/Out
Passagem Aérea Avianca e Gol (direito a 1 bagagem de 23 kg)

