
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recife, Caruaru e Garanhuns (PE) – 14 a 19 de agosto/2018 
Recife, capital de Pernambuco é conhecida por sua influência holandesa e é um dos centros urbanos mais 
desenvolvidos do país. Os ritmos alegres do frevo e do maracatu e o famoso carnaval são destaque dessa 

região. Grandes talentos como Romero Britto, Francisco Brennand e Nelson Rodrigues fazem parte da cultura 

da capital pernambucana. 
Caruaru, a maior cidade do agreste pernambucano é carinhosamente chamada de Capital do Forró. É muito 

conhecida pelos artesanatos que são feitos de barro. Divide com Campina Grande (PB), o título de maior festa 
junina do país, transformando seu centro em um típico arraial com barraquinhas, fogueira, dança e muito mais.  

Garanhuns (PE), conhecida como Suíça Pernambucana, Cidade das Flores e ainda Cidade da Garoa, é um 

município brasileiro distante 228 km de Recife. A cidade tem como principais atrativos parques, praças e 
museus. Dispõe de um clima ameno no verão e temperaturas baixas no inverno, atípico para o resto da região.  

O pacote inclui: 
 

 Ônibus turismo (ar, tv, vídeo, som, frigobar e WC); 
 Serviço de bordo (ida); 
 02 diárias no Park Hotel Recife; 
 03 diárias no Hotel Sesc Garanhuns; 
 Refeições: 05 cafés da manhã, 02 almoços, 01 ceia e 04 jantares; 
 Passeio noturno de catamarã em Recife; 

 City tour em Recife; 
 Visita à feira de Caruaru; 
 City tour em Garanhuns; 
 Seguro viagem; 
 Guia acompanhante e local credenciado no MTur 
 

Valores por pessoa:  

Apto Duplo/Triplo 
Trab. do Comerciário Empresário Conveniado Pub. em Geral 

R$ 999,00 R$ 1.098,00 R$ 1.148,00 R$ 1.248,00 
 

 
Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x). 

Parcela mínima de R$ 30,00. 
 
 
 
 



 
 

 

Programação: 

 
14 AGO (TER) - FORTALEZA / RECIFE 
Saída do Sesc Fortaleza às 06h com destino Recife (aprox. 800km). Almoço não incluso. Acomodação 
no Park Hotel e ceia inclusa. 
 
15 AGO (QUA) – CITY TOUR RECIFE E OLINDA 
Pela manhã tour panorâmico em Recife e passeio pelos principais pontos históricos da cidade de 
Olinda, com parada em alguns pontos. Almoço (não incluso). A tarde visita ao instituto Ricardo 
Brennand, complexo de edificações constituído pelo Museu Castelo São João (museu de armas 
brancas). Retorno ao hotel. Em horário combinado passeio noturno de catamarã, uma espécie de city 
tour aquático (incluso) pelo Rio Capibaribe apreciando belas paisagens e pontos turísticos da região. 
Jantar incluso. Ao final do passeio retorno ao hotel. 
 
16 AGO (QUI) – RECIFE/CARUARU/GARANHUNS 
Pela manhã visita a cidade de Caruaru/PE (aprox. 170km de Recife). Tour panorâmico conhecendo os 
principais pontos da cidade e visita a feira de Caruaru uma das maiores feiras ao ar livre do país. 
Tempo livre, almoço não incluso. Em horário combinado o grupo segue a Garanhuns/PE (aprox. 
130km). Acomodação do grupo no Hotel do Sesc Garanhuns. Jantar incluso. Noite livre. 
 
17 AGO (SEX) – CITY TOUR GARANHUNS 
City tour com visita ao santuário da Mãe Rainha, Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti, Praça 
Tavares Correia (relógio de flores), Castelo de João Capão, Alto do Magano, Parque Euclides 
Dourado, Mosteiro de São Bento e o Centro Comercial. Almoço e jantar inclusos no hotel. Noite livre. 
 
18 AGO (SAB) – GARANHUNS  
Dia livre para atividades independentes. Almoço e jantar inclusos no hotel. Noite livre.  
 
19 AGO (DOM) – GARANHUNS / FORTALEZA 
Em horário combinado, viagem de regresso à Fortaleza. Almoço e jantar (não inclusos). Previsão de 
chegada ao final da noite em Fortaleza. 
 
“Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, 
atrasos diversos, imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de 

segurança.” 
Observações: 
 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40 (quarenta) passageiros;  

 Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem;  

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 

 O passageiro do trabalho social com idosos deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar 

a viagem;  

 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto); É imprescindível que o responsável legal 

esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, original ou autenticada pelo cartório; 

 Criança de 0 a 04 anos, sentada no colo do responsável, paga somente uma taxa, consultar valores. 

 


