
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rota dos Vinhos no Vale do São Francisco 
Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) - 13 a 17 de novembro/2019 

O Polo Vitivinícola do Vale do São Francisco, em plena caatinga é o segundo maior produtor de 
vinhos, espumantes e sucos naturais de uva no Brasil. Responsável por 99% da uva de mesa 
exportada pelo Brasil e pela produção de 07 milhões de litros de vinho por ano, o vale vem se 
destacando como modelo de desenvolvimento para o nordeste. A qualidade do vinho atrai brasileiros 
de todas as partes! 
 
O pacote inclui: 
 

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

 Serviço de bordo (ida); 

 04 diárias no Hotel Rapport em Juazeiro/BA; 

 04 cafés da manhã; 02 almoços e 02 jantares; 

 Passeio Vapor do Vinho; 

 Passeio às Vinícolas; 

 Passeio de barco pelo Rio São Francisco; 

 City tour em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA); 

 Passeios descritos como inclusos; 

 Seguro viagem; 

 Guia local e acompanhante credenciado no MTUR. 
 

Valores por pessoa:  

Apto Duplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$1.220,00 R$1.342,00 R$1.400,00 R$1.400,00 
 

 

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

Parcela mínima de R$ 40,00. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Programação: 
 
13 NOV (QUA) - FORTALEZA / JUAZEIRO (BA) 
Saída do Sesc Fortaleza às 5h com destino a Juazeiro/BA (distante 850 km). Parada para almoço 
(não incluso). Acomodação do grupo no Hotel Rapport em Juazeiro da Bahia. Jantar não incluso. 
Noite livre. 
 
14 NOV (QUI) – PETROLINA (PE) / JUAZEIRO (BA) 
Pela manhã city tour em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) conhecendo os principais pontos dessas 
regiões. Almoço não incluso. Em horário combinado retorno ao hotel. A noite saída para conhecer o 
bodódromo, polo gastronômico especializado em carne de bode. Jantar não incluso. Retorno ao 
hotel. 
 
15 NOV (SEX) – LAGOA GRANDE - VINÍCOLA RIO SOL  
Pela manhã passeio na Vinícola Santa Maria Rio Sol, localizada na cidade de Lagoa Grande. O 
grupo conhecerá o campo/parreirais, fábrica e adega (prova de uvas, degustação de vinho e 
espumante inclusos). Passeio de catamarã com banho no Rio São Francisco e em seguida almoço 
regional (incluso). Retorno ao hotel. Jantar incluso. Noite livre.  
 
16 NOV (SAB) – VAPOR DO VINHO  
Pela manhã visita a vinícola Miolo Terra Nova com degustação de vinho e espumante. Em seguida 
navegação pelo Lago de Sobradinho com música ao vivo, almoço a bordo e banho na Ilha. Em 
horário combinado retorno ao hotel e jantar incluso. Noite livre.  
 
17 NOV (DOM) – JUAZEIRO (BA) / FORTALEZA 
Em horário combinado viagem de retorno a Fortaleza. 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: 
 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 TSG 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. 

 


