
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana Santa:  
Recife, Nova Jerusalém e Porto de Galinhas (PE) 

08 a 12 de abril/2020 
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. 

A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é uma peça teatral brasileira que é celebrada todos os anos durante a 
Semana Santa em Brejo da Madre de Deus, no estado brasileiro de Pernambuco. A peça que é encenada 

tradicionalmente ao ar livre, reproduz os últimos passos de Jesus na Terra e reúne milhares de pessoas. 
Porto de Galinhas é uma praia localizada no município de Ipojuca, no estado de Pernambuco. A região 

possui piscinas de águas claras e mornas formadas entre corais além de estuários, mangues, areia branca e 

coqueirais e encanta a todos que a conhecem. 

O pacote inclui: 
 Ônibus turismo (ar, TV, vídeo, som, frigobar e WC); 
 Serviço de bordo (ida); 
 04 noites de hospedagem no Park Hotel Recife; 
 04 cafés da manhã, 02 almoços e 03 ceias; 
 City tour em Recife;  
 Passeio à praia de Porto de Galinhas; 
 Ingresso para o espetáculo Paixão de Cristo; 

 Seguro viagem; 

 Guia local e acompanhante credenciado no MTur.   

Valores por pessoa: 

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

R$1.247,00 R$1.372,00 R$1.434,00 R$1.559,00 
 

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x), 
parcela mínima de R$ 40,00. 



 
 

 

Programação: 
08ABR (QUA) – FORTALEZA / RECIFE 
Saída do Sesc Fortaleza às 05h com destino à Recife  (aprox. 780km). Parada para almoço (não 
incluso). Previsão de chegada no início da noite. Acomodação do grupo no Park Hotel Recife e ceia 
inclusa. Noite livre. 
 
09ABR (QUI) – RECIFE 
Pela manhã city tour pelos principais pontos da cidade, dentre eles o Recife Antigo, Praça do 
Marco Zero, Centro de Artesanato e outros. Almoço não incluso. Em horário combinado, visita ao 
Instituto Ricardo Brennand local de intensa riqueza cultural, composto por obras de artes do 
século XV ao XXI, pinturas (brasileira e estrangeira), armarias, tapeçarias, artes decorativas, 
esculturas e mobiliários (ingresso não incluso). Em horário combinado retorno ao hotel e a noite 
ceia inclusa. Noite livre. 
 
10ABR (SEX) – FAZENDA NOVA – NOVA JERUSALÉM 
Manhã livre para atividades independentes. Almoço incluso no hotel. Em horário combinado, o 
grupo segue à Fazenda Nova, para assistir ao espetáculo “A Paixão de Cristo” de Nova Jerusalém 
(ingresso incluso). Em horário combinado, retorno ao hotel. 
 
11ABR (SAB) – PORTO DE GALINHAS 
Pela manhã passeio à praia de Porto de Galinhas. Sugestão de passeio de jangada nas piscinas 
naturais. Almoço incluso. Retorno ao hotel em horário combinado. À noite ceia inclusa. Noite livre. 
 
12ABR (DOM) – RECIFE / FORTALEZA 
Após o café, viagem de retorno a Fortaleza. No percurso, parada para 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: 
 Em caso de cancelamento não será restituído o valor do hotel; 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 38 (trinta e oito) 

passageiros; 

  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 04 anos tem 90% de desconto sentada no colo dos pais e ocupando a mesma cama no 

apartamento, de 05 a 10 anos 20% de desconto. O desconto corresponde 01 criança por apto. 

 


