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AH! o mar! Quem disse que água doce é que acalma?

Isla Margarita é uma ilha da Venezuela situada no mar do
Caribe, à nordeste de Caracas, a capital do país. Você
chega à ilha em um vôo de cerca de 35 minutos ou em um
par de horas pelo ferry-boat (express) ou 5 horas
(convencional), que sai de Porto La Cruz ou Cumaná. É
um dos destinos turísticos preferidos da Venezuela. Quer
saber por quê?
Você pode desfrutar das praias:
Margarita é conhecida pela qualidade de suas praias.
Sendo uma ilha, está rodeada de praias e tem para todos os
gostos: praias com ou sem ondas, grandes ou pequenas,
com muita gente ou com pouca gente, profundas ou mais
rasas, mais ou menos quentes, com vento ou sem vento.
Você escolhe a que quiser porque há uma praia para cada
gosto.

Visitar os castelos, fortalezas e as igrejas:
Margarita é um lugar excelente para passear. Castelos,
igrejas, a natureza e o melhor, tudo é muito perto e os
caminhos são muito bonitos.
Ir para a Restinga:
Uma das melhores atrações de Margarita é a visita ao
parque nacional Laguna de La Restinga. Toma-se uma
pequena lancha que vai entre " manguezais " e chega-se a
uma praia imensa de vários quilômetros. Aí, não deixe de
almoçar e pedir um peixe com mariscos frescos, embaixo
de um quiosque.

E mais ...
Visitar Parques Temáticos

Diverland ﬁca a poucos minutos de Porlamar, ocupando alguns
hectares de terra, o parque em suas dimensões podem ser
facilmente observados da estrada. Com suas luzes de todas as
cores as duas principais atrações são: a roda gigante com 45
metros de altura que continua a ser "a maior da América Latina", e
a montanha-russa, intimidante e sedutora ao mesmo tempo, além
de muitos outros atrativos.

Waterland é um parque aquático com diversas atividades que
você pode desfrutar em sua visita e tornar a sua estadia na Ilha
Margarita uma lembrança inesquecível, como nadar com
golﬁnhos, show de golﬁnhos, leão marinho, exposição de aves
exóticas e o único zoológico de fauna silvestre da Venezuela.

Praticar Esportes:
Na ilha Margarita podem ser praticados todos os esportes
aquáticos, em El Yake você pode praticar o sky surf no mar. Há
também um campo de golfe de 18 buracos e outra em construção.
Em Macanao você pode fazer um interessante passeio a cavalo.

Fazer compras:
As várias alternativas de compras na Ilha
Margarita são:
O shopping Sambil Margarita: Grande shopping
onde se desfruta de ofertas substanciais de
mercadoria em muitas lojas.
O shopping Costa Azul: A visita a este novo
centro sempre é demorada devido a variedade de
lojas com promoções incríveis e mercadoria
original em grande estilo.

O centro comercial La Vela: Localizado perto da Marina Hotel Macanao na Riviera Francesa. É um dos centros comerciais de luxo de
Margarita. Compras na cidade, central de Porlamar: Com as suas duas avenidas, quatro de mayo e Santiago Mariño, as melhores de
Porlamar, oferecem uma centena de boas lojas com ótimos preços em artigos de marca.
Você pode dividir um dia inteiro para visitar esses quatro centros de compras, com cerca de duas horas em cada um. Um local à parte é o
Mercado de Conejeros: parada obrigatória. Com o passar do tempo o mercado popular tornou-se um local de referência para turistas e
moradores que procuram mercadoria chamada de três B: bom, bonito e barato. A variedade de produtos e bons negócios que exibem os
fornecedores são oportunidades impossíveis de se desprezar.
Essas são algumas das opções de lazer. Podemos indicar duas agência de nossa conﬁança, ou nas agências da cidade você pode contratar
diversos outros passeios, como o parque aquático e nadar com os golﬁnhos dentre outros.
A seguir o nosso roteiro de viagem, os passeios ﬁcam a seu critério, devendo ser contratados direto nas agências locais que você achar
melhor..

Melhor Período: Durante o período de alta estação (julho, agosto, setembro, dezembro, janeiro,
carnaval e semana santa) a ilha está mais movimentada e os preços nas lojas e restaurantes mais
altos, na baixa estação (demais meses) os preços estão melhores e o movimento é menor.
Duração: Total10 dias, com 8 dias na ilha.

Roteiro de viagem
1º dia

Rumo à Fronteira da República Venezuelana

12:00 hs - Saída de Boa Vista com direção a Santa Elena do
Uairen, via rodoviária (cerca de três horas);
Tramites na Polícia Federal e na Aduana Venezuelana;
19:00 hs – Embarque e partida com direção a Puerto Ordaz, via
rodoviária (cerca de dez horas).

2º dia

Puerto Ordaz e Margarita

06:00 hs – Previsão de chegada no aeroporto de Puerto Ordaz;
Livre para café da manhã e visitação;
09:00 hs – Concentração em frente a Cia. Aérea para check in e embarque;
11:00 hs – Partida para Isla Margarita;
11:50 hs – Desembarque;
Transfer: aeroporto/hotel;
12:50 hs – Check in no hotel;
Tarde livre.
Noite livre.

3º ao
8º dia

Seis Full Day na ilha

Livre para passeios, compras, praia e
lazer. Estaremos a disposição para
indicar: o que fazer, agências parceiras,
passeios, praias, como chegar, e
cambistas de conﬁança.

9º dia

Retorno

10:00 hs – Check out no hotel;
Transfer hotel/aeroporto;
Chegada no Aeroporto;
Livre para almoço e visitação;
13:00 hs – Concentração em frente a Cia. Aérea para check in e embarque;
15:00 hs – Partida para Puerto Ordaz;
15:40 hs – Desembarque;
16:20 hs - Embarque para Santa Elena do Uairen
Parada no Shopping Orinokia para jantar
19:00 hs – Embarque e partida com direção a Santa Elena do Uairen, via rodoviária (cerca de 10 hs.).

10º dia

Chegada

06:00 hs – Previsão de chegada em Santa Elena do Uairén;
Embarque para Boa Vista;
Trâmites de saída na Aduana Venezuelana;
Trâmites de entrada na Polícia Federal;
Parada para café da manhã em Pacaraima;
Seguir viagem até Boa Vista;
Fim de nossos serviços.

Serviços inclusos no pacote:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Traslado Boa Vista/Santa Elena/Boa Vista em ônibus executivo;
Traslado Santa Elena/Aeroporto de Puerto Ordaz/Santa Elena em ônibus executivo;
Aéreo Puerto Ordaz/Isla Margarita/Puerto Ordaz;
Hospedagem com café da manhã em aptº duplo ou triplo;
Acompanhamento de Guia de viagem;
A qualidade do padrão Verde Roraima Turismo.

Serviços não Inclusos no pacote:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Refeições (almoço e jantar);
Passeios descritos no programa e respectivas taxas;
Traslados dos passeios;
Transfer de um hotel para outro;
Bebidas em geral;
Despesas de programas noturnos;

Dicas:
O que vestir:
Ÿ Roupas leves, o clima é quente;
Ÿ Tênis ou sandálias.

O que levar:
Ÿ Roupas leves, o clima é quente;
Ÿ Roupa de banho;
Ÿ Protetor solar;
Ÿ Máquina fotográﬁca;
Ÿ

Obs.: Levar o essencial, andar com pouca bagagem agiliza os trâmites dentro da
Venezuela.
Sugestão: uma calça jeans, três bermudas, seis camisetas leves, roupa íntima (uma
para cada dia + três reservas), um par de tênis confortável e um par de sandálias. No
hotel você pode mandar lavar roupa, o preço é bem acessível para nós.

O que facilita:
RG (apesar de você poder entrar com passaporte);
Vacina contra febre amarela – cartão internacional amarelo (atualmente não estão
cobrando, mas quando eles cismam é bom estar prevenido);
Ÿ Pouca bagagem (levar o estritamente essencial).
Ÿ
Ÿ

Condições para realização:
O programa deve ser fechado com pelo menos 25 pessoas e trinta dias de antecedência.
Duas crianças pagando meia contam como um adulto, menores de 2 anos não contam para fechar o
pacote.

OBS.: Em caso de imprevistos ou se o guia julgar necessário o roteiro poderá sofrer modiﬁcações.
Crianças acompanhadas de um dos genitores precisa de autorização com ﬁrma reconhecida do outro
genitor, se com terceiro a autorização tem que ser dos dois genitores. É obrigatório ter a RG da criança,

Valor: Sob consulta, depende do tamanho do grupo.
OBS.: Valor por pessoa.
Com Traslado a partir de Boa Vista e aptº duplo ou triplo.
Estes valores podem sofrer alterações de acordo com o período.

Forma de pagamento:
50% na reserva e 50% 15 dias anterior a chegada (depósito bancário identiﬁcado no
Santander ou Banco do Brasil).
(Devido à instabilidade da moeda Venezuelana estes valores podem sofre alterações se não
forem pagos antecipadamente para garantir a reserva).

Mais detalhes e informações:
Tel.: (95) 3624-8057
ou:
Marino Andrade
Cel.: (95) 99111-3060 (vivo)
(95) 98115-4929 (tim)
Marcelo Lima
Cel.: (95) 98120-3971 (tim)

