
                                                                                                     

         

A costa de 400km de Natal e arredores, emoldurada por dunas, recifes, falésias e piscinas naturais, 
fazem da capital do Rio Grande do Norte um dos destinos mais procurados do país. Junte os 

passeios de buggy, rústicas vilas de pescadores, natureza preservada, noite agitada e sol quase 
todos os dias do ano à beleza natural. Um resumo? Férias perfeitas! 

Natal foi fundada pelos portugueses no século XVI, com a construção do Forte dos Reis Magos. 
Com formato semelhante ao de uma estrela de cinco pontas, a fortaleza é um dos principais 

cartões-postais da cidade. Além de guardar canhões e muitas histórias, revela uma bela vista das 
praias urbanas de Natal, onde a mais procurada é a Ponta Negra. 

Concorrida durante o dia, a mais badalada praia natalense tem como marca registrada o Morro do 
Careca, uma duna de 120m cercada por vegetação. O cenário reúne um mar repleto de banhistas, 

surfistas, praticantes de windsurf, kitesurf e stand-up paddle, além de frequentadores que lotam os 
quiosques do calçadão. 

 
O PACOTE INCLUI: 

 

 Passagem aérea LATAM de Porto Alegre / Natal / Porto Alegre com franquia de 
bagagem de 01 mala de 20k; 

 Traslado regular aeroporto / hotel em Natal / aeroporto; 

 07 noites de hospedagem em Natal com café da manhã; 

 City tour em Natal com Praia de Camurupim; 

 Seguro viagem com cobertura de R$ 15 mil para todo o período de viagem para 
menores de 64 anos; 

 
ITINERARIO AÉREO: 

 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

3287 17 Ago 11:20 17 Ago 12:55 POA - PORTO ALEGRE GRU - SAO PAULO 

 

3288 17 Ago 14:55 17 Ago 18:05 GRU - SAO PAULO NAT - NATAL 

  
          

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 
     

 

3301 24 Ago 15:40 24 Ago 19:10 NAT - NATAL GRU - SAO PAULO 
     

 

3389 24 Ago 20:35 24 Ago 22:20 GRU - SAO PAULO POA - PORTO ALEGRE 
     

 

 
VALORES POR PESSOA: 

 

HOTEL BASE DUPLO 

 
NATAL DUNAS HOTEL 

 

R$ 2.736,00 

BLOQUEIO – PACOTE PARA NATAL  
 

Período da viagem: de 17 a 24 de AGOSTO de 2022 



                                                                                                     

         

 
PASSEIO INCLUSO: 

 

CITY TOUR COM PRAIA DE CAMURUPIM Duração: 06h 

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 o Artesanato (durante o 
percurso), dentre outros atrativos 
turísticos. Em seguida, passa-se pela 
Av. Hermes da Fonseca, Sen. 
Salgado Filho, Arena das Dunnas 
,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 litoral, onde o banho de mar e a descontração do passeio proporcionam um 
agradável dia de lazer aos visitantes). O retorno se dará no final da tarde aos hotéis. Este roteiro 
poderá sofrer alterações em função de adaptações climáticas para melhor aproveitamento do 
passeio, porém o percurso será o mesmo. 
Valor não incluso: Refeições de qualquer natureza, sobremesas, sucos, refrigerantes ou 

bebidas, ingresso da Fortaleza dos Reis Magos, Arena das Dunnas e do Maior Cajueiro do 
mundo. 
  
 
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; 

 
 

. 
 


