
Conheça Porto de Galinhas

Pernambuco

A Praia de Porto de Galinhas, que pertence ao município de Ipojuca, é

um dos destinos turísticos mais badalados de Pernambuco. A região fica a

menos de uma hora de Recife e conta com boa estrutura de hospitalidade:

são mais de 13 mil leitos distribuídos em pousadas, hotéis e resorts, além

de grande variedade de bares e restaurantes. Praias cinematográficas, bem

como a prática de esportes náuticos, estão entre os principais atrativos.

Evite os meses e chuva – entre maio e julho. O destino conta com sol

durante quase o ano todo, e a alta temporada é mesmo durante o verão.



1º dia – Cidade de Origem/Recife – Porto de Galinhas

Chegada, traslado aeroporto Recife/hotel Porto de Galinhas. Sugestão: o centrinho da Praia de

Porto de Galinhas, chamado Vila de Porto, é onde se concentra toda a vida noturna local. Vá ao

Calçadão para observar o movimento e escolher um dos restaurantes para jantar.

2º dia – Porto de Galinhas

Dia livre, aproveite o Resort.

3º dia – Porto de Galinhas

Passeio: Praia dos Carneiros – a Praia dos Carneiros é uma das preferidas para esportes náuticos

entre os pernambucanos. O mar é calmo, com características ideais para um bom mergulho:

águas claras, pouca profundidade e muito espaço para se divertir e tomar sol em suas areias. Os

coqueirais fazem de Carneiros um belo exemplar de praia nordestina.

4º dia – Porto de Galinhas

Opcional: Maragogi – passeio regular com saída às terças e sextas dos hotéis de Porto de

Galinhas. Inclui traslados de ida e volta até o ponto de apoio na praia de Maragogi. Não inclui o

Catamarã até as piscinas naturais. Opcional realizado de acordo com a tábua da maré,

considerada baixa quando estiver 0.5 de profundidade. Serviço pago diretamente no local.

5º dia – Porto de Galinhas

Sugestão: Compras – como toda cidade de praia, as feirinhas são ótimas opções para comprar

presentes e itens de artesanato. A Vila de Porto é outro ponto de compras, pois ali estão lojinhas

de diferentes estilos.

6º dia – Porto de Galinhas

Dia livre, aproveite o Resort.

7º dia – Porto de Galinhas - Recife /Cidade de Origem

Saída, traslado hotel Porto de Galinhas/aeroporto Recife

Roteiro Sugestão



Pacote básico:
✓ Passagem aérea;

✓ Traslados privativos aeroporto/hotel/aeroporto;

✓ 6 noites de hospedagem com Sistema Meia-pensão (café da manhã e jantar) e taxas;

✓ Passeio Praia dos Carneiros;

contato@mercatur.com.br | mercaturturismo.com.br | 51 3026.8055

Entre em contato com a nossa equipe e solicite uma cotação

SUMMERVILLE BEACH RESORT

• Sistema Meia-pensão (café da manhã e jantar)

• Quartos para famílias

O resort ocupa uma área verde de 70 mil m², perfeitamente integrada à paisagem

composta por coqueiros, Mata Atlântica e mangues, além de ficar à beira-mar e

ter uma imensa piscina natural formada por arrecifes à sua frente. Por sinal, o

nome “Muro Alto” deve-se justamente ao paredão de arrecifes que margeia esse

trecho da praia.


