
                                                                                                                                                                                      
 

 

 
Sergipe é o mais novo destino a ser descoberto no turismo brasileiro. Do litoral ao semi-árido, o estado 
possui atrações que encantam aos turistas de todas as idades e gêneros. As belezas naturais garantem 

passeios inesquecíveis, o folclore é uma atração que resgata as raízes da cultura desta região e a culinária é 
recheada de sabores exóticos e característicos. Navegue pelo Cânion de Xingó; visite a Praça São Francisco 

em São Cristóvão e conheça um dos mais recentes patrimônios da humanidade; descubra as belezas de 
Aracaju, sua tranquilidade e acolhimento do sergipano. Sergipe é um estado em constante evolução, 

mantendo o que há de mais precioso por aqui: a sua história, suas belezas naturais e alegria de um povo que 
não cansa de ser feliz e de acolher bem! 

Excelente culinária, praias com restaurantes confortáveis, atmosfera pacata e acolhedora: visitar Aracaju é 
ter a oportunidade de encontrar tais atrativos e muito mais. 

Que tal provar um delicioso caranguejo sentindo a brisa do mar e encartar-se com o verde dos parques e os 
manguezais que ainda preenchem algumas áreas urbanas? Aracaju é uma cidade moderna e em franco 

crescimento urbano, mas que ainda conserva aquelas nuances de um lugar tranquilo. Então, para facilitar a 
elaboração do seu roteiro de viagem, apresentamos razões para você conhecer essa cidade que irá deixar 

você encantado! 
 

PACOTE INCLUI: 
 

● Passagem aérea LATAM Porto Alegre/ ARACAJU /Porto Alegre com uma mala de 23k; 
●  Traslado regular Aeroporto / hotel em ARACAJU /Aeroporto; 

● 07 noites de hospedagem em ARACAJU com café da manhã de 08 a 15 de FEVEREIRO; 
● City regular panorâmico por Aracaju; 

● Seguro Viagem com cobertura de R$ 18 mil para menores de 64 anos; 
 
 

ITINERÁRIO AÉREO: 

 

 
VALORES POR PESSOA:   

 
 

Acrescentar R$ 71,08 de taxas de embarque a ser pagas junto à entrada; 

ARACAJU 
 

Período da viagem: de 08 a 15 de FEVEREIRO de 2022 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 3231 08 Fev 16:40 08 Fev 19:05 POA - PORTO ALEGRE BSB - BRASILIA 

 4662 08 Fev 22:10 09 Fev 00:15 BSB - BRASILIA AJU - ARACAJU 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino      

 3269 15 Fev 13:45 15 Fev 16:10 AJU - ARACAJU GRU - SAO PAULO      

 3069 15 Fev 20:35 15 Fev 22:20 GRU - SAO PAULO POA - PORTO ALEGRE      

HOTEIS em ARACAJU DUPLO TRIPLO 
MENOR DE 02 A 11 

ANOS 

 
HOTEL DA COSTA BY NOBILE ✮✮✮✮ 

www.nobilehoteis.com.br  

 

R$ 2350.00  R$ 2200,00  R$ 1650,0 

http://www.nobilehoteis.com.br/


                                                                                                                                                                                      
 

PASSEIOS OPCIONAIS: 
 

PRAIA MANGUE SECO / LITORAL SUL Duração: 11h R$ 115,00 

                                                                                 

 Na divisa dos Estados de Sergipe e    Bahia, Mangue Seco tem seu encanto, pela simplicidade singular do 

local. À bordo da Escuna, atravessando os rios Piauitinga e Real chegaremos ao  vilarejo que serviu de 

inspiração ao poeta Jorge Amado na elaboração do seu romance Tieta do Agreste. Anos mais tarde a Rede 

Globo o transformou no cenário da novela de mesmo nome. O passeio de bugre (opcional) é guiado por um 

motorista cadastrado e é imprescindível para conhecer a beleza do local, as praias e dunas de areias 

móveis... os guias locais mostram os cenários da novela relembrando os fatos mais marcantes. 

 
FOZ DO RIO SAN FRANCISCO C/ ALMOÇO Duração: 12h R$ 195,00 

 

Sairemos com destino a cidade de Brejo Grande onde embarcaremos em Escuna/Catamarã, singramos o 

velho  Chico em direção ao povoado Cabeço (encontro do rio com o mar) desfrutando de paisagens 

paradisíacas da região., com parada para banho e compras. Em 

retorno paramos as margens do rio para almoço mostram os cenários da novela relembrando os fatos mais 

marcantes. Inclui almoço sem bebidas. 
 

 
 

  

CANION DE XINGO Duração: 13h R$ 200,00 

 

A 213 km da capital, atravessando o agreste de Sergipe, chegaremos à cidade de Canindé do São Francisco. 

Lá, a bordo do catamarã, navegaremos por entre as rochas dessa gigantesca muralha encravada no meio do 

Alto Sertão de Sergipe com seus vales grandiosos, formando um Canyon de até 50 metros de altura. Isso é 

Xingó, o 5º cânion navegável em todo mundo, com suas águas verdejantes do Rio São Francisco, local onde 

a natureza caprichou em todos os detalhes. 

 
IMPORTANTE: 
** Normalmente, o check in nos hotéis começa às 14hrs e o check out termina às 12hrs. 
** Valores em reais e por pessoa** 
** Valores sujeitos a alteração conforme disponibilidade de hotel*** 
** Valor menor corresponde a 01 (um) passageiro de 02 até 11 anos***. Infante até 02 anos é free**** 
 
Forma de pagamento: - A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

            - 1x no ato (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

● RG com menos de 10 anos de emissão em excelente estado de conservação. 
● Sugere-se vacina de febre amarela; 

● Poderá ser solicitada, na época do embarque, carteira de vacinação de COVID 

● Rua Milan Kras 1936  51 3722 7538  / 3530 1349 / 998697204 

● valquiria.pontestur@gmail.com          

● Cachoeira do Sul-RS  www.pontesturismo.com.br 
. 


