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Estamos vivendo um momento extremamente difícil para o 
turismo. Em diversos estados brasileiros, por conta da lotação dos 
hospitais e falta de leitos de UTI para atendimento aos infectados 
pelo novo coronavírus, medidas restritivas foram impostas 
impedindo a prática turística, mesmo com as medidas adotadas 
pelo Ministério do Turismo, as quais estabeleciam e estimulavam 
sua prática de forma responsável e segura. Na RMVale, até 11 de 
abril, os municípios estão em atenção e praias e parques no Litoral 
Norte foram fechados para turistas. A Meon Turismo permanece 
ao seu lado propondo roteiros e destinos especiais para você e sua 
família usufruírem, assim que o mínimo normal seja restabelecido. 
Nesta edição, a encantadora Guararema, famosa por seu Natal Luz, 
as exclusivas cachoeiras da RMVale, os encantos de um estado 
longínquo e mítico, o Amapá, e as novidades no setor de turismo 
para todo o Brasil. Fique conosco e desfrute de vivências futuras 
sopradas por nossos colaboradores. Com a Meon Turismo, sua 
viagem é ainda mais surpreendente.

Fase emergencial, em breve
você vai poder voltar a viajar
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