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TRAVESSIA MACEIO – PORTO DE GALINHAS 
 

Informações Básicas:  

• Duração do tour: 7 noites / 8 dias  

• Começa e termina em Maceió - AL 

• Chegada em: aeroporto de Maceió (MCZ) 

• 16 Vagas 

• Distância total: 226 km  

• Média distância diária: 38 km  

 

Descrição de dificuldade 

Este é um tour de nível 1,5 (na nossa escala de 1 a 4). Este é um ótimo passeio 

para pessoas ativas (que regularmente correm, andam de bicicleta ou malham) 

com alguma experiência em passeios de bicicleta. Também é bom para 

ciclistas intermediários e avançados que querem um descanso em movimento. 

Viagens de 25 a 58 quilômetros por dia, em terrenos de praias, terra batida e 

asfalto com quase nenhuma altimetria. Vamos pedalar em estradas 

secundárias com pouco tráfego, em alguns trechos mais curtos podemos 

dividir a estrada com carros. Os ciclistas menos experientes ou os que 

desejarem,  terão sempre o nosso serviço de apoio e resgate por todo o 

percurso, para abreviar as distâncias ou simplesmente descansar. 

Dificuldade Física:  ★ ★ ☆ ☆ 

Dificuldade técnica: ★ ☆ ☆ ☆  

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Primeiro Dia – Data a escolha do grupo 

Recepção no Aeroporto Internacional de Maceió conforme horário de 

desembarque. Em seguida e transfer em van executiva até Hotel/Pousada 

à escolha do grupo. 

 

Segundo Dia – 28/08/2022 

Travessia: Maceió – Barra de Santo Antônio 35 km – Sem altimetria 

considerável. 

Hospedagem: Resort Fazenda Fiore: https://www.fazenda-fiore.com/ 

 

Terceiro Dia – 29/08/2022 

Travessia: Barra de Santo Antônio – Maragogi – 58 km, Sem altimetria 

considerável. 

https://www.fazenda-fiore.com/
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Hospedagem: Pousada Encontro das Águas: 

https://www.praiaencontrodasaguas.com.br/ 

 

Quarto Dia – 30/08/2022 

Day off – Sugestão de Programação Adicional – aproximadamente 25 km 

de pedal por trilhas da região para soltar as pernas pela manhã ou visita 

às piscinas naturais de Maragogi, aproveitando a vazante da maré. 

 

Hospedagem: Pousada Encontro das Águas: 

https://www.praiaencontrodasaguas.com.br/ 

 

Quinto Dia – 31/08/2022 

Travessia: Maragogi – Tamandaré – 45 km, sem altimetria considerável 

Hospedagem: Hotel Coral Beach: http://hotelcoralbeach.com.br/ 

 

Sexto Dia – 01/09/2022 

Day Off – Sugestão de programação: aproximadamente 25 km de pedal 

por trilhas da região. 

Hospedagem: Hotel Coral Beach: http://hotelcoralbeach.com.br/ 

 

Sétimo Dia – 02/09/2022 

Travessia – Tamandaré – Porto de Galinhas – 38 km, sem altimetria 

considerável. 

Hospedagem: Pousada Xalés de Macaraípe: 

http://www.xalesmaracaipe.com.br/ 

 

Oitavo Dia – 03/09/2022 

Day Off 

Hospedagem: Pousada Xalés de Macaraípe: 

http://www.xalesmaracaipe.com.br/ 

 

Nono Dia – 04/09/2022 

Transfer  OUT – Drop Off 

Descrição da atividade: Transfer entre Porto de Galinhas e Aeroporto de 

Maceió ou Recife. 

Pernoite: Sem Pernoite 

 

Recepção/Partida 

Aeroportos sugeridos: Chegada e Retorno do Aeroporto de Maceió (MCZ). A 

sua chegada deverá ser programada para data e horário de acordo com a 

conveniência do grupo.  Nosso time estará de prontidão para recebê-lo no 

aeroporto de Maceió, seja qual for o horário da programação de sua chegada, 

não havendo problemas em relação à possíveis atrasos/remarcações. O seu 

retorno deverá ser agendado para depois das 16 horas do dia 04/09/2022, 

considerando o retorno a partir do Aeroporto de Maceió (MCZ). 

https://www.praiaencontrodasaguas.com.br/
https://www.praiaencontrodasaguas.com.br/
http://hotelcoralbeach.com.br/
http://hotelcoralbeach.com.br/
http://www.xalesmaracaipe.com.br/
http://www.xalesmaracaipe.com.br/
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 DATAS STATUS A PARTIR DE   

28/08/2022 GRUPO EXCLUSIVO 
R$ 6.000,00 

terrestre 
 

 

O que está incluído  

• Recepção Aeroporto de Maceió in/out 

• Todo o translado em Vans 

• Bike tours conforme programação 

• Serviço de apoio conforme ABNT Cicloturismo NBR 15509-1 

• 07 noites de hospedagem de alto padrão em quartos duplos com café 

da manhã incluído, conforme programação 

• Lanches de trilha para todos os dias de bike tour, incluindo água, 

isotônicos, sucos, refrigerantes, cereais, pães, sanduíches, doces e 

frutas distribuídos em piqueniques ao longo do itinerário. 

• Acesso a todos os atrativos descritos na programação 

• Todas as taxas de pedágio, acesso e balsas 

• Serviço mecânico para bicicletas, com pequenos reparos (excluindo-

se peças) 

• Guias munidos de rádios VHF 

• Seguro Viagem emitido por Porto Seguro-Viagem 

• Bicicleta hardtail de Alumínio 

 

 

Não Incluído  

 

• Refeições ou atividades não especificadas 

• Bebidas alcóolicas  

• Viagem e transporte de e para o início e fim da excursão 

• gratificações 

 

 

OUTROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS 

Suplemento para quarto individual  
 

R$ 2.576   

 

PROTOCOLOS COVID-19: As atividades ligadas ao turismo deverão permanecer 

liberadas pelas autoridades estaduais e municipais do nosso itinerário.  

Informamos sobre os procedimentos de saúde adotados como medidas de segurança pela 

empresa que estão disponíveis online através do endereço: 
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https://logisticaaventura.com.br/posts/ver/8 

Em caso de qualquer sintoma de infecção respiratória (por exemplo: febre, tosse, coriza, 

dificuldade para respirar) solicitamos o imediato contato a fim de suspender a reserva para a 

não exposição de outras pessoas ao risco de contaminação. Adotaremos procedimentos de 

adiamento/cancelamento de reserva conforme a situação e legislações aplicáveis. 

 

 

Condições de pagamento 

 

Pagamento de valor correspondente a 30% do pacote para garantia da reserva 

e o saldo remanescente deverá ser pago somente a 10 dias do início da nossa 

viagem. 

 

O preço da excursão é baseado em quartos duplos e inclui os serviços 

especificados no itinerário, além das atividades opcionais listadas. O preço 

não inclui serviços e refeições não relacionados especificamente no itinerário 

e servidas em restaurantes de terceiros estando ou não durante o trajeto; não 

inclui transporte aéreo ou outro transporte de ida e volta dos pontos de início 

e término da excursão (salvo indicação em contrário no itinerário), vistos e 

vacinas ou despesas pessoais, como lavanderia, seguro médico e 

comunicações. 

 

 

Cancelamento e Reembolsos 

 

Todos os cancelamentos devem ser recebidos por escrito ou via e-mail 

confirmado.  

 

a) 100% reembolsável até 60 dias antes do início da excursão. 

 

b) Em caso de qualquer sintoma de infecção respiratória (por exemplo: 

febre, tosse, coriza, dificuldade para respirar) solicitamos o imediato 

contato a fim de suspender a reserva para a não exposição de outras 

pessoas ao risco de contaminação. Adotaremos procedimentos de 

adiamento/cancelamento de reserva conforme a situação e 

legislações aplicáveis. 

 

c) Nenhum reembolso é possível após o início da excursão. Os 

reembolsos levam de 2 a 4 semanas para serem processados a partir 

da data em que o cancelamento por escrito é recebido. 

 

  

https://logisticaaventura.com.br/posts/ver/8

