
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Triunfo e Garanhuns (PE) 

10 a 14 de abril/2019 
Situado no Sertão do Pajeú e chamado de Oásis do Sertão, Triunfo está a 1260 m de altitude e fica a 400 km 
do Recife. Com temperaturas que variam entre 28ºC no verão e 5ºC no inverno a cidade oferece aos visitantes 
casarios antigos, mirantes naturais, cachoeiras, engenhos artesanais e moderna infraestrutura hoteleira com 
excelência em conforto no Centro de Turismo e Lazer Sesc Triunfo. 
Distante 228 km da capital pernambucana (Recife), a cidade de Garanhuns tem como principais atrativos 
parques, praças e museus. Localizando-se na região montanhosa do Planalto da Borborema, é também 
conhecido como a Suíça Pernambucana, por causa de seu 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 Hotel Sesc Triunfo; 

 02 diárias no Hotel Sesc Garanhuns; 

 Refeições: 04 cafés da manhã, 04 almoços e 04 jantares; 

 City tour e passeios em Triunfo; 

 City tour em Garanhuns; 

     Seguro de assistência viagem (para pessoas até 85 anos); 

 Guia acompanhante e local credenciado no MTur. 
 

Valores por pessoa:  

Apto Duplo/Triplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Público em Geral 

R$ 723,00 R$ 795,00 R$ 831,00 R$ 994,00 
 

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

mínima de R$ 30,00. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Programação: 

 
10 ABR (QUA) – JUAZEIRO DO NORTE / TRIUNFO 
Saída do Sesc Juazeiro às 06h para viagem com destino à Triunfo/PE – aprox. 250km. 
Acomodação do grupo no Hotel Sesc Triunfo. Almoço e jantar inclusos no hotel. Tarde e 
noite livres. *Sugerimos passeio ao teleférico (ingresso não incluso). 
 
11 ABR (QUI) – TRIUNFO  
Pela manhã city tour em Triunfo e visita ao Engenho de São Pedro. O grupo conhecerá de 
caminhonete as belezas naturais e culturais de Triunfo: Pico do Papagaio, Furna dos 
Holandeses e Cacimba de João Neco. Almoço e jantar inclusos no hotel. 
 
12 ABR (SEX) – TRIUNFO/GARANHUNS 
Pela manhã em horário combinado o grupo segue à Garanhuns. Acomodação do grupo no 
Hotel Sesc Garanhuns (almoço incluso). Tarde e noite livres para atividades independentes. 
Jantar incluso. 
 
13 ABR (SAB) – GARANHUNS 
Pela manhã visita ao santuário da Mãe Rainha, city tour com visita ao 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. Noite livre. 
 
14 ABR (DOM) – GARANHUNS / JUAZEIRO DO NORTE 
Em horário combinado, viagem de regresso a Juazeiro. Almoço não incluso. Chegada 
prevista para a tarde  
 
 
 
“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;  

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

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

 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 até 04 anos (viajando sentada no colo do responsável) desconto de 95%. 

 


