11º Encontro INARAÍ
Nordeste da Terceira Idade
PRAIA DE GUARAJUBA, CAMAÇARI / BAHIA - 21 A 26 OUT 2018
21 OUT (DOM) – FORTALEZA / SALVADOR / PRAIA DO FORTE
Comparecimento ao Aeroporto Pinto Martins para embarque com destino a Salvador “Cidade do Axé”. Desembarque no Aeroporto Dep. Luis Eduardo
Magalhães e acomodação no traslado que nos levará à Praia do Forte, no município de Mata de São Joao no litoral norte da Bahia. Acomodação conforme
disponibilidade dos aptos. Tempo para conhecer a principal atração turística: o Projeto TAMAR com a preservação das tartarugas marinhas. À tarde
curtiremos o calçadão da vila onde estão localizados restaurantes, barzinhos e lojas de artesanatos. Outra atração pitoresca são as famosas BICITAXI, onde
ciclistas buscam e levam os passageiros numa espécie de charrete puxada por bicicleta até as pousadas, num caminho por dentro da vila e até mesmo as
piscinas naturais (consultar taboa de maré). ALMOÇO NÃO INCLUSO.
22 OUT (SEG) – PRAIA DO FORTE / PRAIA DE GUARAJUBA – ABERTURA: 11* ENCONTRO INARAI NORDESTE DA TERCEIRA IDADE
Café da manhã e tempo livre para curtir esse pedacinho do paraíso. As 10h encerramento de contas e viagem a Praia de Guarajuba, no município de
Camaçari, onde participaremos do Encontro da Terceira Idade. Acomodação conforme disponibilidade dos aptos. ALMOÇO (incluso). Na sequência
credenciamento e início das atividades de lazer e entretenimento do Resort. OBS: Lanches, petisco e chá da tarde servido nos bares e nas piscinas.
JANTAR no restaurante principal. Às 17h abertura do evento. Para renovar as energias não deixe de saborear a ceia que será servida após as 23h30. *
estamos aguardando a atração musical dessa noite!!!
23 OUT (TER) – PRAIA DE GUARAJUBA / VILA GALÉ ECO RESORT – “ENCONTRO INARAI NORDESTE DA TERCEIRA IDADE”
Programação do 11º Encontro Inaraí. Lazer, entretenimento e refeições (café, almoço, jantar e lanches no Resort): Sistema all inclusive. Venha desfrutar
dessa alegria! *Festa Temática e muita alegria!!!!
24 OUT (QUA) – PRAIA DE GUARAJUBA / VILA GALÉ ECO RESORT – “ENCONTRO INARAI NORDESTE DA TERCEIRA IDADE”
Programação do 11º Encontro Inaraí. Lazer, entretenimento e refeições (café, almoço, jantar e lanches no Resort): Sistema all inclusive. Venha desfrutar
dessa alegria! “Festa Temática de Encerramento com a Banda Los Manos”.
25 OUT (QUI) – PRAIA DE GUARAJUBA / HOTEL VILA GALÉ SALVADOR
Após o café encerramento do hotel e viagem à Salvador. Na chegada city tour panorâmico que mostra a influência portuguesa na cidade, passando pelo
Dique do Tororó, Estádio de Futebol Fonte Nova, a parte baixa da cidade ligada pelo Túnel Américo Simas, Igreja e Colégio dos Órfãos de São Joaquim,
estação de trem e visita interna da Igreja do Bonfim (famosa pelos milagres). No regresso teremos uma bela vista do Forte Monte Serrat situado na
península de Itapagipe, e os tradicionais bairros da Ribeira e Boa Viagem. Finalizaremos no Elevador Lacerda com parada no ‘‘Mercado Modelo”, para
compras de artesanatos local. PARADA PARA O ALMOÇO (INCLUSO). Na sequência passaremos pelo Farol da Barra, Ondina, Rio Vermelho, Jardim dos
Namorados, Jardim de Alah, Armação, Praia do Chega Nego, Praia de Piatã, Praia de Plakafor, Praia de Itapuã e Lagoa do Abaeté. Acomodação no hotel.
26 OUT (SEX) – SALVADOR / FORTALEZA
Manha livre para relaxar e atividades independentes no hotel. Café da manha (incluso). As 13h encerramento do hotel e traslado ao Aeroporto para
viagem de regresso a Fortaleza. Chegada prevista 18h25. Desembarque e fim dos serviços!

*Programação sujeita à alteração.

PACOTE INCLUI:
*Traslado conforme programação descrita no roteiro;
*01 noite na Praia do Forte – Bahia;
*01 noite no Vila Galé Salvador – Bahia;
*Passeio na Praia do Forte;
*City tour panorâmico em Salvador COM ALMOÇO;
*Seguro de Assistência a Viagem:
*Acompanhamento da AQUARELA TUR desde Fortaleza;
*KIT do Encontro (Bolsa, camiseta e crachá);
*Inscrição do 11º Encontro Inaraí Nordeste da Terceira Idade e acesso às
atividades da programação;
*03 NOITES NO VILA GALÉ ECO RESORT GUARAJUBA – CAMACARI - BAHIA
(Sistema All Inclusive - refeições, sobremesas, petiscos, buffet de lanches,
chá da tarde, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, incluindo: vinho da casa,
espumante, champagne, whisky 8 anos, coquetéis, suco, água mineral,
refrigerante e cerveja);
*FESTAS TEMATICAS (CONFIRMAR PROGRAMAÇÃO).

AÉREO
VALOR POR PESSOA
APTO DUPLO R$

3.013
APTO TRIPLO R$ 2.913
ENTRADA (à vista) + 10 (Cartão de Crédito).
*Consulte financiamento no cheque.

AÉREO + TAXAS – C/ FRANQUIA DE BAGAGEM 23 KG
A PARTIR DE:

R$ 477,56
Entrada (à vista) +
5x no cartão

AQUARELA TURISMO
Rua São Paulo, 32 – Sl 1204 – Centro.
(85) 3253.4466 - 99755.0107

