
ALAGOAS IMPERDÍVEL 6 dias

maceió, Penedo,
Foz e Cânions do Rio São Francisco

e Piranhas.



ALAGOAS 
IMPERDÍVEL

6 dias

Visitando
 Maceió, Penedo, 

Foz do Rio São 
Franscisco, Cânions 
do Xingó e Piranhas

a partir de

R$ 1.799,00
parte terrestre por pessoa

em acomodação tripla

Uma 
viagem 

como 
nunca se 

viu!

Alagoas tem praias de beleza singela e paradisíacas, mar de 
águas verdes e azuladas, que estão entre as mais lindas do 
mundo. Mas este estado abençoado por Deus é mais que mar, 
é história, é gastronomia, é a superação do povo do sertão, é o 
Rio São Francisco. 

O Velho Chico com seus 2830 quilômetros de extensão, é uma 
dádiva de Deus que nasce na Serra da Canastra – Minas Gerais 
e acaba em Piaçabuçu – Alagoas. É o maior rio genuinamente 
brasileiro. A cidade com arquitetura portuguesa de Penedo, 
os coqueirais, as lagoas e as incríveis dunas douradas da foz, 
farão você vibrar de emoção. Ver os Cânions do Xingó, a cor 
esverdeada do rio e descobrir a História do Sertão a partir da 
Cidade de Piranhas é o mesmo que dirigir o próprio filme, em 
que você é o artista principal em sintonia com a natureza e 
arquitetura da época. Um roteiro inesquecível que vale o Oscar 
dos melhores passeios.

Boa viagem,
Equipe Travel In Brazil

2  |  T R A V E L  I N  B R A Z I L



Bem-vindo à capital do estado de 
Alagoas, que se destaca por ter 
a orla mais bonita do Brasil! Em 
Maceió a temperatura é deliciosa 
o ano inteiro, tem vastos coqueirais 
e praias azul-esverdeadas. Seus 
olhos vão brilhar! Terra de povo 
acolhedor, simpático e prestativo. 
Traslado do aeroporto ao hotel. 
Tempo livre.

Nosso hotel está pertinho do mar, 
por isso, aproveite para caminhar 
pelo agradável calçadão oceâ-
nico. Pare nos quiosques para 
bater um papo com os moradores, 
beber água de coco geladinha e 
degustar os famosos caldinhos 
de sururu, camarão e mandioca. 
Maceió é uma cidade segura, 
tem ótimos restaurantes e uma 
gastronomia pra lá de deliciosa. 
Faça compras do artesanato 
alagoano, em especial as rendas 
e colchas.
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MACEIÓ
DOMINGO
DIA 1



PRAIA
DO GUNGA

PASSEIO
INCLUÍDO!



MACEIÓ – BARRA 
DE SÃO MIGUEL – 
PRAIA DO GUNGA

SEGUNDA
DIA 2
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O passeio de hoje será para 
o Sul de Maceió (passeio 
incluído), com destino à Barra 
de São Miguel, local onde será 
feito um passeio de barco. A 
paisagem do trajeto é tranquila 
e paradisíaca! Aprecie a beleza 
natural exuberante da Lagoa do 
Roteiro. Desembarcaremos em 
uma das mais belas praias do 
litoral brasileiro, a Praia do Gunga, 
conhecida pela abundância 
de seus coqueirais e águas 
cristalinas. 

Ficaremos baseados em frente 
ao mar no Beach Club Gunga. 
O local possui infraestrutura 
com serviços de qualidade que 
oferece aos visitantes pratos 
típicos regionais muito saborosos 
servidos à La Carte. No local você 
poderá contratar um Passeio de 
buggy ou quadriciclo, em meio a 
coqueirais beira-mar, levando-o 
para apreciar as falésias de areias 
coloridas. Às 15h30 regressaremos 
ao hotel. 

MACEIÓ – 
MIRANTE DO 
GUNGA – 
PENEDO – FOZ 
DO RIO SÃO 
FRANCISCO

TERÇA
DIA 3

Após o café da manhã, sairemos 
para conhecer a Histórica Cidade 
de Penedo, primeiro povoado 
de Alagoas, fundada no século 
XVI, às margens do Rio São 
Francisco e a tarde o esplendor 
da Foz do Rio São Francisco, 
com suas dunas douradas. No 
caminho faremos uma breve 

parada para fotos no Mirante 
do Gunga, onde avistaremos 
milhares de coqueiros, praias de 
areia branquinha e um mar azul 
turquesa. 

Chegaremos na cidade de Penedo 
no meio da manhã. Nossa visita 
pelo preservado Centro Históri-
co, que possui uma arquitetura 
que lembra Portugal, será a pé 
e com o apoio de um guia local 
(visita incluída). Caminharemos 
pelas calmas ruas e visitaremos 
as igrejas barrocas de Nossa 
Senhora dos Anjos e Nossa 
Senhora da Corrente, que tiveram 
sua construção em meados do 
século XVIII. A Igreja de Nossa 
Senhora da Corrente possui “Um 
esconderijo” e uma decoração 
lindíssima. O altar-mor é folheado 
em ouro com azulejaria original, 
proveniente de Lisboa e que 
retrata a vida de Maria. Tarde e 
noite livres.
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Sairemos cedo de Penedo para 
aproveitar o dia num incrível 
passeio de catamarã e admirar 
o Cânions do Xingó (passeio 
de catamarã incluído). Águas 
cristalinas e paredões rochosos 
de 60 milhões de anos formam 
um cenário espetacular. Foi a 
construção da barragem da 
hidrelétrica de Xingó no ano 
de 1995, em pleno semiárido 
nordestino, que deu vida para a 
região. O Rio Canindé, na maior 

Passeio opcional:
Dunas Douradas e a Foz do Rio São Francisco
Partiremos às 13:40 horas para Piaçabuçu. Ao chegar embarcaremos em 
veículos 4x4 para desbravar a Foz do Velho Chico, que foi cenário do filme 
“Deus é brasileiro”, na companhia de preparados guias locais. Veremos 
lindas e extensas dunas de areia dourada, lagoas e coqueirais. Aproveite 
as dunas para fazer fantásticas fotos e se divertir com o famoso skybunda. 
Visitaremos a reservada comunidade Quilombola Pixaim, que está na 
região desde 1855. Seus moradores de tempos em tempos, migram de 
casa dentro do mesmo território, devido a areia fina que se move com a 
força do vento. Fecharemos o dia neste paraíso, ainda pouco conhecido, 
com um dourado pôr do sol. Regresso a Penedo. Hospedagem e noite 
livre. Obs: Este passeio sacode devido aos buracos e areia nas dunas. Os 
veículos são abertos sujeitos às mudanças do clima. Os lugares são sujeitos 
a disponibilidade e a formação de pequenos grupos. Não é recomendado 
para pessoas com limitações e dores musculares.

PENEDO – 
CÂNIONS 
DO XINGÓ – 
PIRANHAS

QUARTA

DIA 4 parte do tempo, era um leito seco 
com escassa vegetação, hoje tem 
pontos da barragem que superam 
os 170 metros de profundidade. 
No cânion, é possível encontrar 
pinturas rupestres e fragmentos 
de cerâmica dos primeiros 
habitantes, que viveram há mais 
de oito mil anos. O Cangaceiro 
Lampião rondava com seu grupo 
pelas cidades da região e em 
Piranhas ele pode ser visto como 
o herói dos oprimidos ou grande 
vilão. Leve protetor solar e roupa 
de banho para dar um mergulho, 
pois há área reservada protegida 
por redes. Tempo livre para 
almoço. (Refeição não incluída). 
Por volta das 15 horas chegaremos 
em Piranhas. 

No final da tarde faremos uma 
visita a pé e com o apoio de um 
guia local, pelo centro histórico 
de Piranhas (visita incluída), que 
foi declarado Patrimônio Histórico 
Nacional. D. Pedro II visitou 

Piranhas em 1859 e por ser bela, 
chamou-a de “Lapinha do Sertão”. 
Encante-se com o charme das 
ruas estreitas, casinhas coloridas, 
com a escadaria a perder de vista 
da Igrejinha de Nosso Senhor do 
Bonfim. A Igreja Nossa Senhora da 
Saúde foi construída no século XIX 
em estilo neoclássico, e a Igreja 
de Santo Antônio de Lisboa é a 
mais antiga de Piranhas (1790). 
Visitaremos o Museu do Sertão 
Marília Rodrigues, que representa 
a história de cidade, do cangaço 
e do homem sertanejo. A cidade 
de Piranhas é um estúdio natural. 
As belezas do Velho Chico e seu 
casario histórico serviram de 
cenário para os filmes: Bye, Bye, 
Brasil e Baile Perfumado, além das 
novelas Cordel de Fogo Encantado, 
Velho Chico e outros seriados. À 
noite, o movimento da cidade fica 
por conta da Cachaçaria Altemar 
Dutra. Divirta-se! Hospedagem e 
noite livre.



PIRA
NHAS



cânions
do xingó
Rio são francisco
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PIRANHAS – 
MACEIÓ

QUINTA
DIA 5

Após o café da manhã, seguiremos 
viagem até seu hotel em Maceió. 
Breve parada no caminho para 
conhecer a Casa do Queijo no 
povoado de Marrua, São José 
da Tapera. Aproveite para tomar 
um cafezinho ofertado pela 
casa e saborear alguns queijos e 
biscoitos. Não deixe de comprar 
queijo, manteiga de garrafa 
ou a cremosa, são deliciosas. 
Chegaremos para o almoço 
em Maceió. Tarde e noite livres. 
Esta capital linda merece mais 
algumas fotos e você um delicioso 
banho de mar. Aproveite o seu 
tempo e curta cada segundo. 
Hospedagem. Tarde e noite livres.

MACEIÓ
SEXTA
DIA 6

Manhã livre. Em horário a 
ser determinado traslado ao 
aeroporto. Se desejar contrate 
noites extras e aproveite mais 
alguns dias neste paraíso.
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PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO COM R$ 1.000,00 DE DESCONTO
COMPRE ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2021 E VIAJE ATÉ DEZEMBRO DE 2022!

O CIRCUITO INCLUI
• Saídas semanais com o compromisso de saída garantida a 
partir de 2 viajantes. 
• Guia Gestor Operacional (GO) com habilidades interpessoais e 
conhecimento turístico. 
• Guia local credenciado pela Embratur, conforme mencionado no 
roteiro. 
• Traslados de Chegada e Saída, quando indicado como incluído 
no roteiro. 
• Circuito rodoviário em veículos confortáveis, em modelos de 
acordo com o tamanho do grupo. 
• Hospedagem em hotéis de categoria turística e primeira.
• Café da manhã buffet nos hotéis. 
• Água mineral durante a viagem. 
• Transporte de uma mala de até 23kg por pessoa, no veículo. 
• Garantia de remarcação, sem multas, até 20 dias antes do 
embarque. 
• Seguro Viagem Vital Card - Plano Brasil. 
• Telefone para emergência 24/365. 
• Mirador do Gunga, Igreja Nossa Senhora das Correntes, Igreja 
Nossa Senhora dos Anjos, Museu do Sertão Marília Rodrigues.
• Tour à Praia do Gunga e passeio com Barco, Walking Tour por 
Penedo e Piranhas, Catamarã aos Cânions do Xingó.

NÃO INCLUI
• Bilhetes aéreos, taxas de turismo locais, refeições e tudo que 
não tiver mencionado como incluído.
• Preços publicados em Reais, sujeitos à disponibilidade e 
alterações sem aviso prévio.
• Em circunstâncias especiais, a Schultz Operadora reserva-se o 
direito de alterar a programação prevista. Consulte as condições 
gerais antes de contratar a viagem.

por pessoa a partir de 
R$ 1.799

Saídas aos Domingos, mín. 2 passageiros.

OUT 31
NOV 07 21 28
DEZ 05 12

Saídas 2021

Saídas aos Domingos, mín. 2 passageiros.

JAN Consulte a disponibilidade e tarifas

FEV 06 13 20
MAR 06 13 20 27
ABR 03 10 17 24
MAI 08 15 22 29
JUN 05 12 19 26
JUL Consulte a disponibilidade e tarifas

AGO 07 14 21 28
SET 11 18 25
OUT 02 16 23
NOV 06 20 27
DEZ 04 11

Saídas 2022

SÉRIE Triplo Duplo Individual

BRONZE
de 

R$ 2.799 
por

de 
R$ 2.999 

por

de 
R$ 3.799 

por

R$ 1.799 R$ 1.999 R$ 2.799

PRATA
de 

R$ 2.999 
por

de 
R$ 3.299 por

de 
R$ 3.999 

por

R$ 1.999 R$ 2.299 R$ 2.999
Para veículo privativo, solicite orçamento.Para saber as condições gerais do roteiro, acesse:

https://www.travelinbrazil.com/c/116665/condicoes-gerais-travel-in-brazil
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HOTÉIS PREVISTOS DA SÉRIE BRONZE

HOTÉIS PREVISTOS  DA SÉRIE PRATA e

Imagens reais dos hotéis, podendo haver diferenças nas acomodações e refeições

MÁCEIO
Verano 

Pajuçara
Hotel

PENEDO
São Francisco 

Hotel

PIRANHAS
DUNEN 

PIRANHAS 
HOTEL

MÁCEIO
Maceió Mar 

Hotel

PIRANHAS
Pedra do Sino 

Hotel

MÁCEIO
Acqua Suítes 

Hotel

OU

PENEDO
Hotel São Francisco
Ver imagens acima



vitalcard.com.br

Seguro viagem 24h | 365 dias por ano no mundo todo
Vital Card

Seguro viagem com cobertura para doença preexistente sem custo!20
Seguro Viagem comercializado por SCHULTZ-INGÁ TURISMO LTDA (CNPJ: 04.628.135/0001-57) e garantido por AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS (CNPJ: 67.865.360/0001-27) atra-
vés do Processo SUSEP nº 15414.901206/2016-30 - Corretora de Seguros: STZ Corretora de Seguros Ltda – CNPJ: 12.353.171/0001-83 – Registro SUSEP: 10.0688185. A aprovação deste plano 
pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua aquisição ou comercialização. Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! Leia atentamente as condições 
contratuais, observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura. Todas as informações que fornecemos sobre seguro de viagem é apenas 
um breve resumo. Ele não inclui todos os termos, condições, limitações, exclusões e condições de rescisão dos planos de seguro de viagem descritos. A cobertura pode não estar disponível para 
os residentes de todos os países, estados ou províncias. Por favor, leia cuidadosamente o Manual do Segurado para uma descrição completa das coberturas. A contratação do seguro é opcional, 
sendo possível a desistência da contratação desde que antes do início da viagem, em até 7(sete) dias corridos com a devolução integral do valor pago, pelo mesmo meio exercido para a contratação

anos


