Cânions do São Francisco

www.opioneiro.tur.br

ARACAJÚ – CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO – PIRANHAS - DELMIRO






1º Dia
Recepção em Aracaju - SE;
Deslocamento para Delmiro Gouveia-AL;
Check-in na pousada (pela manhã);
Sairemos da pousada com destino a Água Branca - AL, onde desfrutaremos da gastronomia a base de rapadura
com um delicioso almoço no Engenho São Lourenço. Em seguida, admiraremos a arquitetura antiga, estilo
barroco e colonial do Centro Histórico de Água Branca que é surpreendente. Por fim, encerraremos a
programação do dia curtindo o clima agradável desta cidade com a contemplação do pôr-do-sol num dos
pontos mais altos do estado de Alagoas, o morro do Himalaia.








2º Dia
Sairemos da pousada com destino a Olho D’Água do Casado-AL;
Embarcaremos em maravilho passeio de Catamarã pelos Cânions do Rio São Francisco, com parada para banho;
Opcional (NÃO INCLUSO): Aluguel de pranchas (SUP), Passeio de canoa para Gruta do Talhado;
Almoço no restaurante Ecológico do Castanho;
Final de tarde livre para aproveitar o restaurante. Opção descansar em redes nas margens do rio;
Check-in na Pousada O Canto.









3 º Dia
Passeio embarcado para a Rota do Cangaço;
Desembarque no Restaurante Angico;
Saída para a trilha ecológica até a gruta onde Lampião foi assassinado;
Almoço no Restaurante Angico;
Retorno para a cidade de Piranhas 15h30min saída para City tour no centro histórico da cidade;
Visita ao Museu do Sertão;
Noite livre (Sugestão: Curtir um barzinho e um violão no centro da cidade).








4 º Dia
Check-out na pousada;
Saída com destino a Penedo-AL;
Check-in no hotel (Sugestão: Hotel São Francisco ou Hotel Encantos de Penedo);
Almoço (Sugestão: Restaurante Forte da Rocheira);
15h30min City Tour no centro histórico;
Fim de tarde e noite livres.






5º Dia
Check-out no hotel;
Saída com destino a Piaçabuçu-AL;
Almoço (Sugestão: Restaurante do Siri);
14h30min Passeio Rota Dourada Plus;

Rota Dourada Plus, a mais completa opção para conhecer a Foz do Rio São Francisco e sua área de
influência, ir por terra em buggy ou superbuggy e voltar por água em barco, ou vice versa, é hoje o melhor roteiro.
Composto de mata de restinga, coqueiral, dunas, comunidade quilombola e os últimos quilômetros do rio
navegados entre ilhas, revelando um dos cenários mais surpreendentes de Alagoas, que nos permite uma maior
interatividade com o ambiente através de ski bunda, ski pança, banho de rio e mar exatamente no encontro das
águas e uma contextualização com condutor capacitado pela ABETA e SEBRAE, que nos faz compreender os
ecossistemas e suas transformações.

 Chek-in na Pousada (Sugestão: Pousada Chez Julie praia Pontal do Peba).
6º Dia
 Check-out na pousada após café da manhã;
 Saída com destino a Aracajú.

INCLUSO NO PACOTE (Montaremos seu pacote)!

PREÇO TOTAL (Depende dos serviços escolhidos)!

FORMA DE PAGAMENTO (Pagamento facilitado)!

Praça Vicente de Menezes, 24,
1º Andar - Centro – Delmiro Gouveia – Alagoas.
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