BELÉM E SALINÓPOLIS/PA
COM PARQUE AMBIENTAL DO UTINGA
Local de embarque:

DE 01 A 08 DE MAIO DE 2022

BELÉM - Certas coisas não falham na capital
paraense. Fazem parte da rotina o calor sem
trégua, a chuva ao fim da tarde, o vaivém dos
barcos na Baía do Guarajá, as ruas sombreadas
pelas mangueiras e a beleza de construções
erguidas entre os séculos 17 e 19.
SALINÓPOLIS - Mais conhecida como Salinas,
é o destino de veraneio favorito dos belenenses.
Hotéis, pousadas e bares concentram-se na orla
central e na Praia do Atalaia, frequentada por
jovens. Uma rodovia bem cuidada de 7 km liga a
orla ao trevo de entrada da cidade.
8 dias e 7 noites

 Transporte aéreo e taxa de embarque;
 Ônibus de Turismo para transfer e
passeios;
 Hospedagem em Belém e em Salinópolis;
 7 refeições, sendo 6 almoços e 1 lanche
noturno;
 Passeios conforme roteiro,
 Seguro de viagem;
 Guias credenciados pelo Ministério do
Turismo e Monitor do Sesc.

De R$ 3.694,00 por R$ 2.585,80 ou 10 x R$ 258,58
Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
e seus Dependentes

De R$ 4.064,00 por R$ 2.844,80 ou 10 x R$ 284,48
Conveniados e seus Dependentes

De R$ 4.248,00 por R$ 2.973,60 ou 10 x R$ 297,36
Gerontologia

De R$ 4.433,00 por R$ 3.103,10 ou 10 x R$ 310,31
Público em Geral e seus Dependentes

Consulte os valores para crianças e
acomodações individuais

Aeroporto de Brasília - 06:10

Grau de dificuldade

1º dia – 01/05 (Dom): Apresentação no Aeroporto de Brasília às 06:10 para
despacho de bagagem (Latam – voo 3704) com destino a Belém. Previsão de chegada
às 10:40. Transfer para almoço incluso. Check in no hotel. Tarde para descanso e
conhecer as dependências do hotel. Noite livre.
2º dia – 02/05 (Seg): Café da manhã. Conheceremos o Parque Aambiental do
Utinga com passeio guiado de bicicleta e boiacross (incluso). Retorno ao hotel com
almoço (incluso). A tarde tour panorâmico no túnel de mangueiras da Av. Nazaré,
visita basílica santuário de nazaré e seu complexo, visita ao Museu Memória de
Nazaré (ingresso não incluso). Retorno ao hotel. Noite livre.
3º dia - 03/05 (Ter): Café da manhã. Saída para city tour, visitando o Mangal das
Garças, o complexo do Ver-o-Peso (Mercado Municipal de Carne, Mercado de Ferro,
do Peixe e Feira Livre), Complexo Feliz Lusitânia (Forte do Presépio, Casa das 11
janelas, Igreja da Sé), almoço em restaurante (incluso). A tarde visitaremos a Igreja
de Santo Alexandre e Museu de Arte Sacra. Retorno ao hotel. Noite livre.
4º dia – 04/05 (Qua): Café da manhã. Conheceremos o Teatro da Paz com visita
guiada, o Museu de Gemas do Estado - polo joalheiro com visita guiada (ingresso não
incluso), a Praça Batista Campos. Almoço (incluso). Visita ao Parque da Residência.
Retorno ao hotel. Às 16h30 passeio de barco “Orla ao Entardecer” (incluso), com
apresentação de show folclórico as vistas do pôr-do-sol da Baía do Guajará. Após
visita ao complexo turístico da Estação das Docas, sugerimos saborear o melhor
sorvete regional do estado (sorveteria Cairú). Tempo para jantar/lanches (não incluso).
Retorno ao hotel ao final do passeio.
5º dia – 05/05 (Qui): Café da manhã no hotel. Saída com destino ao municipio de
Salinópolis com parada para conhecer o Celeiro, um oásis da natureza. O Celeiro é
uma espécie de fazendinha com restaurante. Praia do Atalaia. Check in no hotel com
almoço (incluso). Sugerimos aproveitar as dependências de lazer que o local oferece
ou apreciar o entardecer na Praia. Noite livre.
6º dia - 06/05 (Sex): Café da manhã no hotel. Manhã livre para aproveitar a Praia
do Atalaia ou Farol Velho. Almoço livre. Para quem quiser apreciar um pouco mais do
município, a tarde faremos city tour em Salinópolis nos principais pontos turísticos
como a Fonte do Caruanã, orla da Praia do Maçarico e apreciar a Praia da Curvina.
Retorno ao hotel para lanche noturno (incluso).
7º dia – 07/05 (Sáb): Café da manhã no hotel. Manhã livre (sugerimos conhecer o
Lago da Coca Cola ou Praia do Farol Velho). Almoço no hotel (incluso). Check-out
e saída com destino à Belém, com previsão de chegada a noite. Hospedagem e noite
livre.
8º dia – 08/05 (Dom): Café da manhã. Manhã livre. Sugerimos aproveitar a
Feirinha da Praça da República em frente ao hotel. Check-out até 13h. Transfer para
o Aeroporto Internacional de Belém. Retorno a Brasília às 16h35 com chegada
prevista para 19:05 (voo 3705).
O Sesc-DF busca garantir a melhor experiência à sua clientela, com saúde e segurança,
implementando em seus passeios e excursões todos os Protocolos de Biossegurança
exigidos pelo Ministério do Turismo, sendo uma instituição comprometida com o Selo
de Turismo Responsável – Limpo e Seguro.

*Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de logística nas
cidades e principais vias; e condições climáticas sem prévio aviso.

• A apresentação para o embarque deverá ser feita, conforme o horário citado no roteiro acima.
• Por exigência da ANTT e DER, o embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de documento de identificação original com
foto. Certidão de Nascimento Original somente será aceita para crianças até 11 anos.
• Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto.
• Preços e programação estão sujeitos a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação.
• Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusas, serão pagas a parte pelo excursionista.
Sesc Turismo. Viaje nessa ideia.
www.sescdf.com.br
sescdf

Sesc 504 Sul:

3217-9120

Sesc Guará:

3383-9120

Sesc Ceilândia:

3379-9532

Sesc Taguatinga Norte:

3451-9105

