
 

 

PACOTES REGULARES 

Porto de Galinhas 
 

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

Localizada no município de Ipojuca, a 70 quilômetros de Recife, Porto de Galinhas é 

emoldurada por piscinas naturais com águas mornas e transparentes repletas de 

peixes coloridos e jangadas deslizando de um lado para o outro na maré baixa. 

Mas tem também praias com ondas fortes, perfeitas para a prática de surf - a praia de 

Maracaípe é um principais points. Os esportes náuticos, aliás, vêm ganhando cada vez 

mais adeptos na região, transformando a praia de Muro Alto em ponto de encontro dos 

apaixonados por esqui aquático, wakeboard e jet-ski. 

 

SERVIÇOS 

- Passagem aérea;  
-Transfer aeroporto / hotel / aeroporto; 

- 07 noites de hospedagem em Porto de Galinhas. 
 

 

 



 

 

PREÇOS 

Valores por Pessoa, a partir de: 

Hotel Duplo Triplo Individual 

Pousada Aldeia 
dos Anjos  

R$ 1.499,00 R$ 1.449,00 R$ 2.215,00 

Pousada Maralua R$ 1.999,00 R$ 1.939,00 R$ 2.759,00 

Pousada Flats 
Marie Claire 

R$ 2.499,00 R$ 2.239,00 R$ 3.089,00 

Valores para Menores: 
00 a 01 ano e 11 meses: pagam somente taxas de embarque. 

02 a 05 anos de idade acompanhando os pais no mesmo apartamento: R$ 1.219,00 
 

Taxas 
Embarque (paga na entrada): R$ 70,00 

Seguro 
Seguro Viagem GTA Nacional 6000 até 08 dias (opcional) R$39,00  

 
Opcionais 

Passeios Valor por pessoa 

City Tour Recife & Olinda R$ 130,00 

Passeio a Praia de Calhetas R$ 137,00 

Passeio a Maragogi R$ 137,00 

Buggy em Porto de Galinhas (ponto a ponto) R$ 151,00 

Passeio a Praia dos Carneiros com Catamaran R$ 173,00 

Igarassu e Ilha de Itamaracá R$ 216,00 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados.  

https://www.gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4920

