
 

 

 
 

VIVER O NORDESTE  
SAÍDA: 11/09 a 28/09 

 
1º DIA: BELO HORIZONTE / SALVADOR - Partida as 10:00h, 
do Terminal Turístico JK, loja 44. Viagem em Ônibus leito 
turismo, equipado com TV, dvd, toillete, serviço de bordo e 
guia acompanhante. 
 
2º DIA: SALVADOR - Chegada prevista pela manhã. Tempo 
livre. Almoço. Após o almoço, city-tour conhecendo os 
principais pontos turísticos de Salvador, como: Praça Castro 
Alves, Elevador Lacerda, Catedral, Igreja São Francisco de 
Assis, Igreja do Bonfim, Mercado Modelo, etc. Retorno ao 
hotel. Noite livre. 
 
3º DIA: SALVADOR - Dia inteiramente livre para praia e 
atividades independentes. Sugerimos passeio opcional de 
escuna pela Baía de Todos os Santos e suas lindas Ilhas 
Tropicais: Ilha de Itaparica e Ilha do Frade com paisagens 
deslumbrantes. Jantar. 
 
4º DIA: SALVADOR / MACEIÓ - Partida após o café da 
manhã, pela Linha Verde, passando por Alagoinhas, 
Esplanada e Estância. Travessia do Rio São Francisco que 
separa os estados de Alagoas e Sergipe. Almoço. Chegada 
em Maceió prevista para a tarde. Hospedagem. Noite livre. 
 
5º DIA: MACEIÓ – Após o café da manhã, city-Tour 
conhecendo os principais pontos turísticos de Maceió, 
como: Centro Comercial, Igreja dos Martírios, Lagoa de 
Mundaú, etc. À tarde, visita a Barra de São Miguel e Praia 
do Francês. Retorno ao hotel. Jantar. 
 
6º DIA: MACEIÓ / NATAL - Após o café da manhã, viagem 
através da BR-101, em direção a Natal. Almoço em viagem. 
Chegada em Natal prevista para tarde. Hospedagem. Noite 
livre. 
 
7º DIA: NATAL - Após o café da manhã, faremos visita às 
praias de Natal. Almoço. Logo após, city-tour pela "Cidade 
do Sol", conhecendo seus principais pontos turísticos, 
como: Forte dos Reis Magos, Praia de Ponta Negra e Dunas. 
Retorno ao hotel. Sugerimos passeio opcional a uma casa 
de shows típica da região. 
 
8º DIA: NATAL / FORTALEZA – Após o café da manhã, 
viagem para Fortaleza. Opcional a cidade de Canoa 
Quebrada. Almoço em viagem. Chegada prevista para a 
tarde. Tempo livre para atividades independentes. 
 
 
 
 

 
9º DIA: FORTALEZA – Após o café da manhã, tour pela 
Capital Cearense, conhecendo seus principais pontos 
turísticos, como: Catedral da Sé, Encetur, Mercado Central, 
Orla Marítima, Avenidas, etc. Almoço. Tarde e noite livres 
para atividades independentes. 
 
10º DIA: FORTALEZA - Dia inteiramente livre para 
atividades independentes. Passeio opcional ao Beach Park 
e Prainha. À tarde, visita a uma fazenda de cachaça muito 
tradicional do Ceará (Vai depender da disponibilidade da 
fazenda). Retorno ao hotel. Jantar. À noite, sugerimos 
passeio pela feira de artesanatos no calçadão da Praia de 
Meirelles. 
 
11º DIA: FORTALEZA / JOÃO PESSOA - Após o café da 
manhã, viagem para João Pessoa, passagem por Mossoró. 
Almoço em viagem. Chegada em João Pessoa prevista para 
a tarde e hospedagem. Noite livre. 
 
12º DIA: JOÃO PESSOA - Manhã livre. Almoço. Logo após, 
city-tour conhecendo os principais pontos turísticos, como: 
Farol de Cabo Branco, Orla Marítima, Hotel Tambaú, Lagoa 
Sólon de Lucena e no final da tarde faremos um passeio no 
mais lindo pôr do sol do país na praia do Jacaré com direito 
a forró e a Ave Maria do Matuto (programação sujeita a 
alterações). 
 
13º DIA: JOÃO PESSOA / RECIFE - Após o café da manhã, 
viagem para Recife. Hospedagem. À Tarde, visita ao famoso 
Vilarejo de Porto de Galinhas. Retorno a Recife. Jantar. 
 
14º DIA: RECIFE - Após o café da manhã, faremos um tour 
por Recife e Olinda. Almoço. À tarde sugerimos passeio 
opcional de barco pelo Rios de Recife (Veneza Brasileira) ou 
opcional a cidade de Caruaru. 
 
15º DIA: RECIFE / ARACAJÚ – Após o café da manhã, 
seguiremos viagem para Aracajú. Almoço em viagem. 
Chegada prevista para o final da tarde. Hospedagem. Noite 
livre. 
 
16o DIA: ARACAJÚ – Após o café da manhã, city-tour pela 
cidade de Aracaju, conhecendo seus principais pontos 
turísticos. Almoço. Tarde e noite livres para atividades 
independentes. 
 
17º DIA: ARACAJÚ / VITÓRIA DA CONQUISTA - Após o café 
da manhã, seguiremos viagem para Vitória da Conquista. 
Chegada prevista para a noite. Hospedagem. Jantar. Noite 
livre. 



 

 

 
18º DIA: VITÓRIA DA CONQUISTA / BELO HORIZONTE - 
Após o café da manhã, viagem de retorno a Belo Horizonte. 
Chegada prevista para a noite. Desembarque no mesmo 
local de partida. Fim de nossos serviços. A equipe da São 
José Viagens agradece pela confiança e espera revê-los em 
breve. 
 
O pacote inclui: 18 dias | 16 diárias com café da manhã |  
16 refeições | City-tour em Salvador, Maceió, Natal, 
Fortaleza, João Pessoa, Recife, Olinda e Aracajú | Visita a 
uma tradicional Fazenda produtora de Cachaça em 
Fortaleza (sujeita à disponibilidade do local) | Passeio na 
Praia do Jacaré (João Pessoa) para apreciar o mais lindo 
pôr-do-sol do Nordeste, com direito à forró e a Ave Maria  
 
 

 
do Matuto (programação sujeita à alteração) | Guia 
acompanhante.  

 Os passeios opcionais não estão inclusos no valor 
da viagem, são de livre contratação por parte do 
passageiro e podem ser verificados diretamente 
com o Guia no decorrer da viagem. 

 É sugerida a contratação de um Seguro Viagem. 
Consulte seu Agente de Viagens! 

 
Taxas e ingressos de locais visitados correm por conta dos 
passageiros. Condições Gerais: Este roteiro de viagem, 
obedece, as normas estabelecidas pela Embratur, através 
da Deliberação Normativa nº 161 de 09/08/85, que se 
encontra à disposição dos passageiros em nossas 
agências.  
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