
Maceió 
 

Dia a Dia 

1º dia - Maceió 

Chegada ao aeroporto, recepção e  traslado até o hotel escolhido. 

2º dia - Dia Livre 

Após café da manhã, saída para passeio panorâmico aos principais pontos turísticos de Maceió 

e ao Litoral Sul. Visita ao histórico bairro de Jaraguá, Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, 

Igreja de São Gonçalo, Praça Floriano Peixoto, Palácio do Governo, Igreja do Bom Jesus dos 

Martírios, Academia Alagoana de Letras, Praça Deodoro e Teatro Deodoro. 

Parada para fotografias no mirante de São Gonçalo e visita às principais praias: Jatiúca, Ponta 

Verde e Pajuçara e ao Centro de Artesanato. Litoral sul e passeio às principais praias e 

manguezais da ilha de Santa Rita e a fantástica Praia do Francês. Tempo livre para tomar 

banho de mar, retorno ao hotel no final da tarde. 

Observação - A ordem destes passeios pode ser alterada para melhor aproveitamento devido a 

maré. 

3º dia - Dia Livre 

Sugestão de passeio (não incluso). Sugere-se passeio que dura o dia inteiro pela Praia de 

Paripueira. A Costa dos Corais abriga o Parque Municipal Marinho, considerado o primeiro do 

Brasil. Essa é uma área de preservação do peixe-boi e a segunda maior concentração de 

piscinas naturais e bancos de corais do mundo. O local oferece passeio opcional às piscinas 

naturais com acompanhamento de biólogo e hidroaeróbica no mar. Retorno ao hotel no final 

da tarde. 

4º dia - Dia Livre 

Sugestão de passeio (não incluso). Sugere-se passeio que dura o dia inteiro até as Dunas de 

Marapé (Duas Barras). Após o café da manhã, saída com destino ao município de Jequiá da 

Praia. A travessia será feita de barco até o complexo turístico Dunas de Marapé, localizado 

entre o rio e o mar. Visita ao mirante, onde serão servidos coquetéis de frutas regionais de 

boas-vindas e, em seguida, caminhada até as belas falésias e praias paradisíacas. Retorno ao 

hotel no final da tarde. 

5º dia - Dia Livre 

Sugestão de passeio (não incluso). Sugere-se passeio de dia inteiro a Foz do Rio São Francisco. 

Após o café da manhã, saída com a primeira parada no município de Piaçabuçu, no extremo 

sul do estado. Embarque nas escunas, navegando por cerca de 40 minutos no "Velho Chico" 

até chegar à sua foz. Será possível fazer uma caminhada sobre as dunas e depois com o deslize 

e a queda nas águas do rio. O local é área de preservação da tartaruga marinha e pouso das 

aves migratórias. Retorno ao hotel no final da tarde. 

6º dia - Dia Livre 

Sugestão de passeio (não incluso). A sugestão são os passeios que duram o dia todo para a 

Praia de Maragogi ou Ilha da Crôa. ( Praia de Maragogi ) Após o café da manhã, saída com 

destino ao extremo norte de Alagoas, região da Costa Dourada. Praia de Maragogi, umas das 

praias mais famosas do Estado. O pontal de Maragogi, localizado no Sítio Burgalhau, além da 

tranquilidade e da beleza, oferece total infraestrutura de apoio como redários, artesanatos, 

piscina, restaurante e passeio opcional até as piscinas naturais (galés), localizadas a 6 

quilômetros da costa. 



Retorno ao hotel no final da tarde. ( Ilha da Crôa ) Após o café da manhã saída destino Ilha da 

Crôa ao litoral norte do Estado até a cidade de Barra de Santo Antonio, que é banhada pelo rio 

do mesmo nome. Haverá uma parada no Restaurante Estrela Azul, dotado de total 

infraestrutura. Travessia opcional de barco até a ilha, que também oferece estrutura de apoio 

e caminhada com acompanhamento de biólogos. Retorno ao hotel no final da tarde. 

7º dia - Dia Livre 

Sugestão de passeio (não incluso). Dia livre para atividades independentes. Sugere-se o 

passeio de Saveiro até a Praia do Gunga, que dura o dia todo. Após o café da manhã, saída em 

direção a Barra de São Miguel, onde embarcará em escuna, navegando no Rio São Miguel até 

chegar a famosa praia do Gunga, eleita entre as 10 mais belas do Brasil. Tempo livre para 

banho de rio e mar, além de caminhadas até as falésias. Retorno ao hotel no final da tarde. 

8º dia - Maceió 

O visitante terá o transporte para o aeroporto no horário estipulado. 

 

 


