RN NATURAL
Porto do Mangue / Ponta do Mel / Dunas do Rosado
Período: 20 a 21 de Novembro de 2021
Programação:
1º DIA (20/11 - Sábado): Às 06:00hs apresentação do grupo no Praça Cívica para embarque com
destino à Porto do Mangue (RN) para fazermos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Almoço e em seguida visitaremos as falésias da Pedra Grande - Onde o sertão encontra o
mar, o farol da Ponta do Mel e o pôr do sol nas belíssimas Dunas do Rosado - Segundo maior parque
de dunas do Brasil, dunas móveis e coloridas. Programação noturna a combinar. Pernoite
2º DIA (21/11 - Domingo): Às 08:00hs saída para visita as salinas (Porto do Mangue), contemplação
das pirâmides de sal e informações de como é produzido o ouro branco. Em seguida Passeio no Rio
das Conchas (opcional não incluso no pacote), onde comtemplaremos o manguezal, as garças, visita
a vila dos pecadores, entre outros. Por fim parada para banho de rio e mar na Ilha da Costinha. Retorno
a Porto do Mangue para almoço (Não incluso no pacote). À tarde, acerto de extras na pousada e saída
com retorno a Natal (RN). Previsão de chegada 20:00hs. Desembarque no local de embarque. FIM
DOS NOSSOS SERVIÇOS

NOSSO PACOTE INCLUI:
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:





Ônibus ou micro-ônibus de turismo;
01 diária em pousada categoria turística
em Porto do Mangue;
Serviço de bordo: água, refrigerante e lanche;
Guia acompanhante (Embratur).



Extra de qualquer natureza que não
esteja mencionado neste roteiro.

PREÇO POR PESSOA:
 Apto duplo: R$ 420,00 ou 5x R$ 84,00 (cheque ou cartão);
 Apto triplo: R$ 370,00 ou 5x R$ 74,00 (cheque ou cartão);
* A excursão poderá ser paga nos cartões de crédito Hiper, Visa e Mastercard.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp)
Site: www.avellartour.com.br

Facebook: Avellartour
Instagram: @AvellartourOficial
E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br

