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Rota do Pioneiro – 5 dias / 4 noites
Observe - sinta - vivencie – experimente!

Usina Hidrelétrica de Angiquinho

Neste roteiro conheceremos os principais atrativos do patrimônio histórico cultural dos municípios
alagoanos Delmiro Gouveia, Água Branca e Piranhas. Tais como: Museu da Pedra, Praça do
Cruzeiro, Fábrica da Pedra, Capela Nsª Senhora do Rósario, Angiquinho, casario estilo barroco,
trilhas ecólogicas pela Caatinga e passeios de catamarã pelo Rio São Francisco.

Surprienda-se...

Programação sugerida – saída da pousada
1º Dia – Check-in na pousada (dia livre).
2º Dia – Sairemos da pousada sentido Museu da Pedra. Logo em seguida seguiremos para a Praça
do Cruzeiro, onde faremos breve explanação da história do monumento. Em seguida conheceremos
a Fábrica da Pedra e a Igrejinha da Vila. Ao término da visita, partiremos para Angiquinho, onde
contemplaremos uma paisagem de tirar o fôlego. Terminaremos a programação do dia curtindo o
clima agradável da serra de Água Branca - AL, onde desfrutaremos da gastronomia a base de
rapadura com almoço no Engenho São Lourenço e em seguida admiraremos a arquitetura antiga
estilo barroco e colônia do Centro Histórico de Água Branca que é surpreendente.
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3º Dia – Sairemos da pousada para a região dos Cânions. Faremos uma trilha ecológica pela
Caatinga descobrindo as belezas deste bioma, que é o único tipicamente brasileiro. Tomaremos café
regional no Restaurante Mirante do Talhado. Em seguida nos deslocaremos para o embarque de um
maravilho passeio de barco pelos Cânions do Rio São Francisco, com parada para banho e almoço
no restaurante Show da Natureza.

Cânions do Rio São Francisco

4º Dia – Sairemos da pousada para a cidade de Piranhas-AL. Lá faremos um city tour pelo
patrimônio histórico - cultural deste município. Após o city tour, almoçaremos no Restaurante
Caboclo D`Água, com vista panorâmica da barragem de Xingó. No segundo horário visitaremos
a Usina Hidrelétrica de Xingó e conheceremos o Museu de Arqueologia de Xingó (MAX).

5º Dia – Sairemos da pousada para a cidade de Piranhas-AL. Lá pegaremos um barco que nos
levará até o município sergipano de Poço Redondo, onde faremos a trilha do cangaço até a Grota de
Angicos (local da morte de Lampião, Maria Bonita e seu bando). Após a trilha almoçaremos no
Restaurante Angicos na beira do Rio São Francisco, com ótima prainha para banho.

Observação: *Este roteiro pode ser feito em mais ou menos dias.
Nível de dificuldade: Médio
Antecedência de reserva: Uma semana – em feriados um mês.

Voe alto, vá longe, viva a vida!
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Pacote inclui: _______________________________________________________
 Guia cadastrado;
 360 km de transporte;
 02 trilhas ecológicas pela Caatinga;
 03 city tours - Patrimônio Histórico-Cultural;
 03 pernoites com café da manhã em quarto duplo, triplo ou quádruplo – apartamento SGL sob
consulta;
 05 refeições;
 Entradas do catamarã, museu e hidrelétrica.

Não inclui:
 Bebidas;
 Refeições não contidas no roteiro;
 Demais consumos extras;
 Passeios opcionais;
 O que não está citado no item incluso;
 Traslado – parte-se do princípio de que o cliente encontra-se em Delmiro Gouveia –AL.

Aeroporto com voos regulares da companhia Azul a 45 km do destino em
Paulo Afonso - BA
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Investimento por pessoa

Passageiros

Serviços

Serviços

Total

OPioneiro

complementares

Preço por pessoa

3 vezes

1

2.810,00

936,66

2

1.686,00

562,00

3

1.306,00

435,33

4

1.130,00

376,76

5

1.023,00

341,00

6

952,00

317,33

7

902,00

300,66

8

864,00

288,00

9

834,00

278,00

10

810,00

270,00

11

791,00

263,66

12

775,00

258,36

13

757,00

252,58

14

749,00

249,91

15

739,59

246,53

Serviços complementares = Transporte para chegar ao destino + alimentação

 Preços sujeitos a alteração
Voe alto, vá longe, viva a vida!

Pagamento
À vista – 100% na confirmação do número de passageiros.
À prazo – 30% na confirmação do número de passageiros, 35% após 30 dias e 35% após 60 dias.
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Por que ROTA DO PIONEIRO?

É um roteiro turístico elaborado para oferecer ao turista a oportunidade de se encantar com uma historia
bem presente, cheia de desafios, superados pela ousadia de um nordestino ´´cabra – macho, sim senhor.``
Que foi capaz de realizar tamanha obra, graças a sua capacidade visionaria de enxergar o grande potencial
natural dessa região. Daí é só vendo pra crê, ou melhor, é só vindo pra ver. Ver nossas belezas e vivenciar
nossa cultura.
Em meio às paisagens, o turista vivenciará experiências espetaculares, podendo participar de uma
programação diversificada que atende aos vários gostos. E tudo isso com a assistência de uma equipe
qualificada para atendê-lo da melhor forma possível. Por isso, será um prazer tê-lo (a) como cliente,
realizando seu sonho de viagem.
A agência O Pioneiro faz parte do Destino Caminhos do São Francisco.

O que levar:
 Mochila pequena para caminhada (nada de sacolas ou bolsas);
 Sapatos confortáveis com um bom solado para trilha. Sapatos velhos não são aconselhados;
 Boné ou chapéu;
 Roupas leves e resistentes;
 Roupas de banho;
 Protetor solar;
 Repelente;
 Máquina fotográfica;
 Caso necessário, traga seus medicamentos.

Termo de conhecimento
:
Obrigatório.
Preenchimento do termo de compromisso e ficha médica antes do inicio da atividade.
Fique atento!
_______________________________________________________________________________________
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As atividades de ecoturismo, os chamados esportes ecológicos e de aventura, bem como as demais a eles
relacionadas, por natureza são arriscados, mesmo quando realizado com estreita observância em todas as
normas de segurança aplicáveis.

Voe alto, vá longe, viva a vida!
Observações:
:

O roteiro é confirmado somente mediante a confirmação de pagamento do sinal de 30% através de depósito
bancário.
A programação acima pode sofrer alterações devido a fatores climáticos, de acesso ou outros que a
operadora julgue que possam interferir na segurança ou bem estar dos viajantes.

Cancelamento
Conforme disposição legal da atividade acima descrita, poderá o contratante exercer seu direito de

: arrependimento, por escrito, até 7 (sete) dias antes da data prevista para a sua realização (desde que nenhum
dos serviços tenham sido faturado), lhe sendo devolvido o valor de acordo com as disposições citadas nos
próximos itens.
 Havendo motivos justos, poderá ocorrer substituição do passageiro, até 6 dias antes do inicio da viagem
(inicio da execução dos serviços).
 Ocorrendo desistência do turista, em qualquer fase ou etapa da viagem após o seu inicio, não haverá
devolução de valores, tampouco qualquer bonificação para o desistente.
 Quanto à execução dos serviços adquiridos depende de um número mínimo de participantes e, não
sendo esse número atingido reserva-se a O Pioneiro Turismo o direito de cancelar a viagem,
comunicando o cliente com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Ocorrendo o
cancelamento, ficará a escolha do CONTRATANTE a realização de outra viagem nessa mesma ocasião
ou a programação para outra data. Não optando por nenhuma dessas possibilidades, será devolvido pela
CONTRATADA, integralmente, o valor pago.
 No caso da ocorrência de fenômenos naturais e cataclimos (terremotos, furacões, ciclones, inundações e
etc.), bem como de levantes sociais (protesto públicos, revoluções, atos terroristas, etc.), a O Pioneiro
não se responsabiliza pelos danos materiais ou morais decorrentes, não cabendo nenhum tipo de
indenização.
 Em caso impossibilidade de realização da atividade. Esta poderá ser prorrogada e realizada em outra
data.

Voe alto, vá longe, viva a vida!

