
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

São João do Nordeste: 
 

SÃO JOÃO:  
Recife e Caruaru (PE), João Pessoa e Campina Grande (PB) 

**18 a 23 de junho/2019 **      
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 são destaque dessa região.  
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.  
João Pessoa, a capital da Paraíba e principal centro econômico e financeiro do estado, é a oitava cidade mais 
populosa do nordeste brasileiro. Dispõe de uma excelente qualidade de vida com ruas arborizadas e um 
belíssimo litoral. 
Campina Grande ganha visibilidade principalmente no mês de junho, quando a cidade se enfeita com balões e 
bandeirinhas para realizar uma das mais concorridas festas juninas do país. O arrasta-pé dura o mês inteiro e 
reúne turistas e nativos no Parque do Povo, uma praça gigantesca com centenas de barracas de comidas 
típicas, palcos para shows de artistas consagrados do forró e muita alegria. 
 

O pacote inclui: 

 Ônibus turismo (ar, tv, vídeo, som, frigobar e wc); 

 Serviço de bordo (ida); 

 03 diárias no Park Hotel Recife; 

 02 diárias no Hotel Sesc Cabo Branco em João Pessoa; 

 05 cafés, 02 almoços, 02 pequenas ceias; 

 Passeio em Caruaru; 

 Passeio em Campina Grande; 

 Passeio de barco: Bolero de Ravel; 

 Passeios descritos como inclusos; 

 Seguro viagem; 

 Guia local e acompanhante credenciado no MTur. 
IMPORTANTE: PROGRAMAÇÃO EM CARUARU E EM CAMPINA GRANDE NÃO ESTÃO CONFIRMADAS, NÃO 

GARANTIMOS NENHUMA ATRAÇÃO MUSICAL NOS DIAS DE VISITA NAS CIDADES! 

Valores por pessoa:  

Apto Duplo 
Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$1.259,00 R$1.386,00 R$1.449,00 R$1.575,00 
 

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x). 
Parcela mínima de R$ 30,00. 



 
 

 

 
Programação: 
18JUN (TER) – FORTALEZA / RECIFE 
Saída do Sesc Fortaleza às 05h com destino Recife (aprox. 800km). Almoço não incluso. Acomodação no Park 
Hotel e ceia inclusa. Noite livre. 
 
19JUN (QUA) –  CARUARU 
Manhã livre. Sugerimos caminhada pela orla de Boa Viagem. Após o almoço incluso no hotel, o grupo segue a 
Caruaru (aprox. 200km) para conhecer o famoso São João. Música, gastronomia, dança e muita alegria fazem 
parte da festa. Jantar não incluso. Em horário combinado retorno ao hotel. “*Programação do evento não 
confirmada, não garantimos nenhuma atração nesse dia.” 
 
20JUN (QUI) – RECIFE 
Pela manhã city tour pelos principais pontos turísticos de em Recife. Almoço não incluso. Visita ao Instituto 
Ricardo Brennand, complexo de edificações constituído pelo Museu Castelo São João (museu de armas 
brancas). Em horário combinado, retorno ao hotel. Jantar não incluso. Noite livre. 
 
21JUN (SEX) – RECIFE/ JOÃO PESSOA / CAMPINA GRANDE 
Pela manhã, saída de Recife com destino a João Pessoa (aprox. 170km). Acomodação do grupo no Hotel Sesc 
Cabo Branco em João Pessoa e almoço incluso no hotel. Em horário combinado saída à Campina Grande 
(aprox. 140km) para apreciar um dos maiores São João do mundo. Jantar não incluso. Em horário combinado 
retorno ao hotel. “*Programação do evento não confirmada, não garantimos nenhuma atração nesse dia.” 
 
22JUN (SAB) – JOÃO PESSOA /BOLERO DE RAVEL 
Pela manhã tour panorâmico em João Pessoa. Almoço não incluso. Em horário combinado, passeio fluvial na 
Praia do Jacaré, onde a natureza oferece um dos mais belos espetáculos ao som do Bolero de Ravel, o pôr-do-
sol à beira do histórico Rio Paraíba (barco incluso). Retorno ao hotel. Pequena ceia inclusa no hotel. Noite livre. 
 
23JUN (DOM) – JOÃO PESSOA / FORTALEZA  
Em horário combinado, viagem de retorno a Fortaleza. Almoço não incluso. Chegada prevista para o final da 
noite.   
 
“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: 

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

 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;  

 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 02 anos 90% de desconto (viajando no colo do responsável); criança de 03 a 07 anos 40% de desconto 
(dormindo na mesma cama dos pais). Desconto referente a 01 criança por apartamento. 

 
 


