Aracajú e Região do Xingó – SAÍDAS DIÁRIAS
→ 1º Dia - Origem / Aracajú
Recepção no Aeroporto e traslado ao hotel escolhido.
→ 2º Dia - Aracajú
Pela manhã saída para o city tour histórico em Aracajú. O passeio inicia-se na orla de Atalaia passando pelo farol da orla e
seguindo pelo bairro Coroa do Meio, parada no mercado central (grande fonte de artesanato, comidas, bebidas típicas e
folclore). Continuando o passeio iremos à Prainha do Bairro Industrial, onde visualizaremos o mais novo cartão postal do estado
(a ponte Aracaju / Barra); em seguida visitaremos a Colina do Santo Antônio (Santo casamenteiro). Retornaremos ao centro
histórico onde visitaremos a Catedral Metropolitana, uma belíssima arquitetura do estilo neoclássico e gótico e ao lado da
igreja a uma feira de artesanato que oferece ao turista além do artesanato, a culinária, música ao vivo. Um pouco mais a frente
visitaremos a praça Fausto Cardoso composta dos palácios Fausto Cardoso, Olimpio Campos e a Ponte do Imperador. Retorno
para o hotel. Tarde e Noite livres.
→ 3º Dia - Aracajú
Dia livre para atividades independentes.
→ 4º Dia - Aracajú – Piranhas ou Canindé de São Francisco
Após o café da manhã saída para a região do Xingó. No caminho, passeio panorâmico na cidade de Água Branca, conhecida
como a cidade dos barões e que mantém um importante conjunto arquitetônico barroco/colonial. Parada para almoço na
cidade (não incluso). Em Água Branca sugerimos experimentar o sorvete de rapadura frita.
Continuação para a região do Xingó. Chegada e acomodação na hospedagem escolhida.
À tarde, city tour histórico a pé na cidade de Piranhas, local visitado por Dom Pedro II em 1859 em sua viagem pelo Rio São
Francisco. Visitaremos o Museu do Sertão, que consiste em um acervo de fotografias e peças pertencentes a Lampião e seu
bando, bem como os Casarios Coloniais. Retorno para a hospedagem.
→ 5º Dia – Piranhas ou Canindé de São Francisco
Após o café da manhã saída para o porto e embarque em lancha rápida para o início Rota do Cangaço. Desembarque no local
exato ocorrido em 1938 quando os policiais atacaram Lampião. Visita à Casa Memorial do Coiteiro - objetos, fotografias da
época do Cangaço. Caminhada de 680 metros em meio ao Bioma Caatinga dentro da unidade de conservação Monumento
Natural Grota de Angicos, chegando até a grota onde Lampião, Maria Bonita e parte do seu grupo foram emboscados e
mortos pela "volante" - força policial formada por militares e sertanejos que "caçavam" Lampião. Retorno para o restaurante de
apoio. Tempo livre para almoço (não incluso). No restaurante de apoio é possível saborear iguarias como a "Farofa Cangaceira "
e " Doce de Coroa de Frade - cáctus - iguarias encontradas somente no local e banho no Rio São Francisco e também um bom
descanso em redes localizadas às margens do Rio São Francisco. Em horário oportuno, saída de lancha para o povoado de
Entremontes e visita à comunidade, conhecida pela produção artesanal da renda. Retorno para Piranhas e passeio a pé pela
cidade, visitando os principais atrativos da cidade. Retorno para o hotel e noite livre.
→ 6º Dia – Piranhas ou Canindé de São Francisco
Pela manhã, visita ao Museu da Usina Hidrelétrica de Xingó. Chegada no local do embarque e saída para o passeio de
Catamarã pelos cânions do Rio São Francisco, fruto da conjunção do esplendor da natureza e o trabalho do homem em pleno
sertão sergipano, paisagens belíssimas, formações rochosas deslumbrantes, água cristalina. Retorno para a hospedagem.
→ 7º Dia – Piranhas ou Canindé de São Francisco
Dia livre para atividades independentes.
→ 8º Dia - Canindé - Aracajú / Origem
Em horário oportuno saída do Hotel com destino ao Aeroporto de Aracajú. Embarque para a cidade de origem.
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do
guia/receptivo local."
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.

INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Aracajú (3 noites) e em Piranhas ou Canindé de São Francisco (4 noites), transfer
aeroporto-hotel-transfer de Aracajú-Xingó-aeroporto, passeios incluso: City Tour em Aracajú e em Piranhas, Passeio de Catamarã
no Canyon do São Francisco, Rota do Cangaço e Entremontes. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

