
 

Dia do Funcionário Público  
em Porto De Galinhas 

 
27 a 30 de Outubro de 2022 

 

Programação:  
 

1º DIA (27/10 – Quinta-feira): Às 06:00 apresentação do grupo na Praça Cívica para 
embarque á  porto de galinhas. Previsão de chegada às 12:00 em seguida acomodações em 
aptos duplos e triplos (Conforme reserva) na Pousada Fragatá ou Similar. A tarde 
sugerimos visita a feira de Artesanato para conhecer as belos produtos dos artesões locais. 
Programação Noturna: Vila de Porto de Galinhas 
 

2º DIA (28/10 – Sexta-feira): Pela manhã, saída para conhecermos a bela Praia dos 
Carneiros, um maravilhoso pedacinho do Brasil com 5 Km de extensão, onde visitaremos a 
famosa igrejinha da praia - Capela de São Benedito - construída no século 18 na faixa de 
areia e é uma gracinha. Sua simplicidade em verde e branco combina com as cores da 
paisagem. Retorno à Porto de Galinhas em horário a combinar. Programação noturna: Vila 
de Porto de Galinhas 
 

3º DIA (29/10 - Sábado): Pela manhã, saída com destino à Maragogi para fazermos passeio 
as piscinas naturais de Maragogi (De acordo com a tabua de mare) nas famosas Galés – 
arrecifes de coral com fauna e flora riquíssima que na maré baixa formam as piscinas 
naturais ou passeio de orla com parada para banho (incluso no pacote). Na oportunidade, 
também visitaremos a praia de Barra Grande em Maragogi para foto nos caminhos de 
Moisés (Maré Baixa de acordo com a tabua de marés). Retorno à Porto de Galinhas no 
final da tarde. Programação noturna: 
 

4º DIA (30/10 - Domingo): Manhã livre. Sugerimos conhecer as piscinas naturais de porto 
de galinhas, Praia do Muro Alto e Praia do Cupé. Às 14:00 acerto de extras do hotel e 
saída com destino a Natal.Previsão de chegada ás 18:00. Fim dos nossos serviços. 
 
 
 

  



NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 03 diárias em pousada categoria 
turística; 

 Van, Ônibus ou Micro de turismo com ar; 

 Serviço de bordo; 

 Guia acompanhante (Embratur). 
 

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 

 Extras de qualquer natureza que não 
estejam mencionados nesse roteiro. 

 
 

PREÇO POR PESSOA: 
 

 Apto duplo: R$ 1.050,00 ou 5x de R$ 210,00 (Cartão de Credito ou Debito) 

 Apto triplo: R$ 980,00 ou 5x de R$ 196,00 (Cartão de Credito ou Debito) 
 A excursão poderá ser paga nos cartões de crédito, debito, transferência bancaria ou pix. 
 

INFORMAÇÕES E RESERVAS:  Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp) 

                                                                            Site: www.avellartour.com.br 

            Facebook: Avellartour  

           Instagram: @AvellartourOficial  

http://www.avellartour.com.br/

