


Evolução Criativa

Movimento como ferramenta para auto 
conhecimento. A Bruna facilita o mergulho 

dentro de si mesmo agregando diversas práticas 
corporais nas suas aulas coletivas e individuais. 

Equilibro, condicionamento físico, alongamentos 
e dança são algumas atividades que compõem 

as aulas que resultam no refinamento da 
inteligência e da percepção do próprio 

indivíduo. Para complementar e potencializar 
o processo, essas experiências podem 

acontecer em meio a natureza ou em diferentes 
localidades. O indivíduo se experimenta como 

novidade em um diverso meio.



DIA 1 - 08/12

- Chegada na Pousada

- Visita ao Projeto Tamar para 
agendamento de trilhas

- Por do Sol no Forte do Remédios

- Visita a Vila dos Remédios

DIA 2 - 09/12

- Ilha Tour (dia inteiro)

- Por do Sol no Forte do Boldró

DIA 3 - 10/12

- São José a nado (opcional)

- Buraco do Galego (40 min de 
duração)

Opção A: Mergulho (opcional)

Opção B: Praia da Conceição

- Pôr do Sol: Bar do Meio



DIA 4 - 11/12

- Canoa havaiana (opcional)

Opção A: Mergulho (opcional)

Opção B: Cacimba do Padre e Baía 
dos Porcos

- Pôr do Sol: Praia do Bode

DIA 5 - 12/12

- Trilha do Atalaia com mergulho

- Compras

- Passeio de barco + Plana Sub + 
Pôr do Sol em alto mar

- Jantar Restaurante Flamboyant 
(opcional)

DIA 6 - 13/12

- Trilha do Piquinho

- Retorno para casa

A ordem do roteiro pode ser alterada devido às 
condições climáticas.

A VIDA É MOVIMENTO!



O QUE INCLUI
• Acompanhamento da Bruna 
Leão desde POA e durante o 
roteiro; 
• 4 aulas de alongamento com 
Bruna Leão; 
• Transfer aeroporto/pousada/
aeroporto;  
• Ilha Tour Privativo; 
• Trilha Atalaia com mergulho;  
• Trilha do Piquinho;  
• Passeio Lancha + Plana Sub + 
Pôr do Sol em alto mar.

VALORES

Somente terrestre: A partir 
de R$2590,00 por pessoa em 
apartamento duplo ou triplo
Completo saindo de POA: A 
partir de R$3.980,00+ taxas 
de embarque por pessoa em 
apartamento duplo ou triplo

Como fazer a inscrição: 

1 - Acesse o site https://www.originalway.com.br/inscricao-ecnoronha/.

2 - Preencha seus dados cadastrais.

3 - Entraremos em contato para realizar o pagamento. 

contato@originalway.com.br /originalway/originalway(51) 3072 6316


