Atendimento | (51) 3072-1022

GRUPO PIPA E NATAL
NOVEMBRO 2021

21/11/2021 À 28/11/2021
Visitando: Praia de Pipa e Natal
Local
RIO GRANDE DO NORTE
DIA A DIA
DIA 21/11 - PORTO ALEGRE / NATAL
Apresentação no Aeroporto Salgado Filho para embarque em voo com destino
a Natal. Chegada e recepção no aeroporto, transfer para Hotel na praia de
Pipa. Pernoite em Pipa.
DIA 22/11 - PRAIA DE PIPA
Café da manhã e dia livre.
DIA 23/11 - PRAIA DE PIPA
Café da manhã e dia livre.
DIA 24/11 - PRAIA DE PIPA / NATAL
Café da manhã e dia livre. Em horario determinado, traslado para Hotel em
Natal. Pernoite em Natal.
DIA 25/11 - NATAL
Café da manhã. Em horario determinado, saída para realizar um City Tourpela
cidade com Praia de Camurupin, passando pelos principais pontos turísticos de
Natal, mostrando a Via Costeira, Praias Urbanas de Areia Preta, Praia dos
Artistas, do Meio e do Forte, Fortaleza dos Reis Magos , Bairros de Santos Reis,
Rocas e Ribeira, Centro da Cidade, conhecendo nosso Artesanato (durante o
percurso ),dentre outros atrativos turísticos. Em seguida passa-se pela Av.
Hermes da Fonseca, Estadio Arena das Dunas Sen. Salgado Filho, BR-101, Av.
Engenheiro Roberto Freire, passando pela Praia de Ponta Negra . Rota do Sol,
passando em frente ao Campo de Lançamentos de Foguetes de Barreira do
Inferno, distrito de Pium, Praia de Cotovelo, Pirangi do Norte, onde é feita uma
visita ao Maior Cajueiro do Mundo, Praia de Pirangi do Sul, Búzios, Tabatinga até
a Praia de Camurupim. Aprazível praia do nosso litoral, onde o banho de mar e

a descontração do passeio proporcionam um agradável dia de lazer aos
visitantes, principalmente quando a maré está cheia pois o banho de mar é
delicioso. Nosso retorno se dará no ﬁnal da tarde aos hotéis. Este roteiro
poderá sofrer alterações na sequência, em função de adaptações climáticas
para melhor aproveitamento do passeio, porém o percurso será o mesmo.
INCLUSO: Ìtens descritos acima.
NÃO INCLUSO: Refeições de qualquer natureza, sobremesas, sucos,
refrigerantes ou bebidas, Ingresso da Fortaleza dos Reis Magos, Arena das
Dunas e do Maior Cajueiro do mundo.
DIA 26/11 - NATAL
Café da manhã e dia livre.
DIA 27/11 - NATAL
Café da manhã e dia livre.
DIA 28/11 - NATAL / PORTO ALEGRE
Café da manhã e dia livre. Em horário determinado, traslado para o Aeroporto
de natal para embarque em voo de retorno.

O QUE INCLUI
- Passagem aérea com Gol em classe econômica com franquia de bagagem de 1pc
de até 23kg;
- 03 noites de hospedagem no Hotel Pipas Bay em Suite Deluxe;
- 04 noites de hospedagem no Visual Praia Hotel Ponta Negra em habitação Luxo
(Varanda com vista interna do Hotel);
- Café da manhã diário;
- Traslado Aeroporto Natal / Hotel em Pipa / Hotel em Natal / Aeroporto Natal;
- City tour em Natal;
- Cartão de assistência em viagem com cobertura de R$ 18.000,00;
- Guia acompanhante Uneworld desde Porto Alegre (para minimo de 15
passageiros pagantes);
SEGURO
*Até de 65 anos (na data da compra do seguro)
Seguro de viagem nacional GTA - Plano Nacional 18.000 com cobertura de R$
18.000 em caso de ASSISTÊNCIA MÉDICA, seja por ACIDENTE ou DOENÇA. A partir
de 66 anos até 85 anos haverá acréscimo de 100%. Limite de idade para

contratação de seguro : 85 anos. Neste plano existe cobertura em caso de DOENÇA
PREEXISTENTE, GRAVIDEZ E ESPORTES A LAZER durante a viagem, Gravidez até 32
semanas e idade até 40 anos, está inclusa no montante global da assistência
médica. Oferece: atendimento 24 horas, auxílio na localização de bagagens, seguro
de bagagem, interrupção de viagem e gastos por atraso ou cancelamento de voo,
dentro dos valores correspondentes a cada tipo de seguro. Em caso do seguro de
vida por morte acidental ou invalidez permanente, ocorridas em transporte público
ou via pública terá a cobertura estipulada para pessoas entre 14 e 80 anos, acima
desta idade a cobertura terá redução de 50% e NÃO se aplica em caso de morte
por enfermidade. Caso deseje coberturas maiores que as incluídas, coberturas
especíﬁcas ou Planos Plus Reason, consulte nosso departamento de vendas. Tabela
de valores.
O QUE NÃO INCLUI
- Excesso de bagagem;
- Maleteiros nos hotéis;
- Tours, passeios, refeições e bebidas que NÃO estejam mencionados no roteiro
descrito acima;
- Gastos de origem pessoal;
- Gorjetas em qualquer parte do roteiro.
UneWorld.

VALORES
Valores por pessoa, a partir de:
Hotéis
- 3 noite(s) em Hotel Pipas Bay (SUITE
DELUXE)
- 4 noite(s) em Visual Praia Hotel (LUXO)
S i n g l e : Entrada
R$370,49

de

R$833,60

+

9x

D u p l o : Entrada
R$283,20

de

R$637,20

+

9x

Tr i p l o : Entrada
R$252,80

de

R$568,80

+

9x

*Taxas/impostos: R$75,00
*Valores das taxas/impostos pagos na
entrada

Voos previstos:
*Franquia de bagagem para os voos é de
1 peça de até 23kg por passageiro;
21/11/2021 Gol Linhas
POA/GIG 09:05/11:00

Aéreas

2113

21/11/2021 Gol Linhas
GIG/NAT 13:55/16:50

Aéreas

2098

28/11/2021 Gol Linhas
NAT/GRU 05:45/09:15

Aéreas

1541

28/11/2021 Gol Linhas
GRU/POA 13:35/15:15

Aéreas

1176

*Lembrando que no valor do pacote o
seguro é valido para passageiros com até
65 anos incompletos no período da
viagem, devera ser adicionado o valor de
R$ 24,00 por pessoa para passageiros
com 65 anos em diante.
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