RECIFE, PORTO DE GALINHAS E GARANHUNS/PE
COM PASSEIO A CARUARU
Local de embarque:

DE 11 A 18 DE JUNHO

Aeroporto de Brasília – 06:45

A capital de Recife possui entre vários atrativos, uma
riqueza cultural valioso, é o caso do Instituto Ricardo
Brennand, conhecido como Castelo Brennand, possui um
magnífico acervo com objetos histórico-artísticos do
período colonial.
Porto de Galinhas, distrito localizado a cerca de 60km de
Recife, a vila possui as melhores praias do nordeste. Sua
orla com areias finas e brancas, possui piscinas naturais e
águas verdes que deixam os visitantes encantados com
imensa beleza.
Garanhuns é conhecida pelo Festival de Inverno.
Localizada a 230km da capital do estado, a cidade tem
clima serrano com temperatura média de 16°C, um dos
invernos mais frios do Estado de Pernambuco.

8 dias e 7 noites
▪ Transporte aéreo e taxa de embarque;
▪ Ônibus de Turismo para passeios;
▪ Hospedagem em Recife (2 noites), Hospedagem em Porto de
Galinhas (3 noites) e no Hotel Sesc Garanhuns (2 noites) –
hotéis podem ser substituídos por similares;
▪ 8 refeições: 04 almoços e 04 jantares;
▪ Passeios conforme roteiro;
▪ City tour em Olinda e Garanhuns;
▪ Vivência de roteiro de turismo criativo no Manguezal
com trilha e degustação;
▪ Catamarã + day use saindo da praia de Guadalupe até a
Praia dos Carneiros;
▪ Guias credenciados pelo Ministério do Turismo e Técnico
do Sesc;
▪ Seguro de viagem.

➢ R$ 3.300,00 Trabalhador do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo e seus Dependentes

➢ R$ 3.630,00 Conveniados e seus Dependentes
➢ R$ 3.795,00 Gerontologia

➢ R$ 3.960,00 Público em Geral e seus Dependentes

Consulte os valores para crianças e
acomodações individuais

Grau de dificuldade

1º dia – 11/06 (Sáb): Encontro no Aeroporto de Brasília às 06:45 para despacho
de bagagem (Latam - voo 3774). Previsão de chegada às 11:15. Almoço incluso.
Após almoço, visita ao Instituto Ricardo Brennand (Ingresso: R$ 40,00 - inteira //
R$ 20,00 - meia). Ao final do passeio, chegada ao hotel para check in. Jantar
incluso. Noite livre.
2º dia – 12/06 (Dom): Café da manhã no hotel. Saída para city tour em Olinda.
Almoço incluso. Após almoço, city tour no Recife antigo, com visita ao Centro de
Artesanato Pernambucano, Praça do Marco Zero, Rua do Bom Jesus e visita
opcional a Embaixada dos Bonecos Gigantes (valores: combo R$ 25,00 e Individual
R$ 15,00). Jantar incluso no hotel.
3º dia – 13/06 (Seg): Café da manhã. Check out do hotel com saída para Porto
de Galinhas. Dia livre para usufruir do hotel e da região. Sugere-se passeio de
jangada (opcional a R$ 40,00) e passeio buggy em Porto de Galinhas de ponta-aponta (praia de Muro Alto, praia do Cupe e Pontal de Maracaípe - R$ 250,00 por
buggy para 4 pessoas). Almoço não incluso. Noite livre. Jantar por conta do
excursionista.
4º dia – 14/06 (Ter): Café da manhã no hotel. Visita ao Manguezal de
Sirinhaém, conhecendo o rico berçário de diversas espécies da fauna e flora como
o aratu, sururu, caranguejo, marisco, mangue vermelho, preto, vivenciando o
cotidiano das marisqueiras e interação com a comunidade através da gastronomia
local. Almoço incluso no Hotel SESC Guadalupe. Em horário oportuno, saída para
visita ao Instituto Jardim das Artes do Mestre Nido, centro de artesanato com
obras de arte oriundas do aproveitamento integral da madeira da região. Noite
livre. Jantar no hotel (não incluso).
5º dia – 15/06 (Qua): Café da manhã no hotel. Saída para passeio de catamarã
da praia de Guadalupe para Carneiros e day use restaurante Água Viva. Almoço à
la carte (não incluso). Retorno a Porto de Galinhas. Noite livre. Jantar no hotel (não
incluso).
6º dia – 16/06 (Qui): Café da manhã no hotel. Saída para a Capital do Agreste Caruaru, passeio das Feiras de Caruaru. Almoço incluso. Após, saída para
Garanhuns. Check-in no hotel e acomodação. Jantar incluso no hotel.
7º dia – 17/06 (Sex): Café da manhã no hotel. City tour em Garanhuns com
visita ao Mosteiro de São Bento, Castelo de João Capão e à Casa do Chocolate Sete
Colinas. Almoço (não incluso). Após almoço, visita ao Relógio das Flores, Santuário
da Mãe Rainha, Fábrica destilados Nordoff, Fábrica laticínios Polilac. Jantar incluso
no hotel.
8º dia – 18/06 (Sáb): Café da manhã. Check out do hotel e saída para traslado
ao aeroporto. Embarque no voo Latam 3775. Chegada prevista em Brasília para as
18:35.
O Sesc-DF busca garantir a melhor experiência à sua clientela, com saúde e
segurança, implementando em seus passeios e excursões todos os Protocolos de
Biossegurança exigidos pelo Ministério do Turismo, sendo uma instituição
comprometida com o Selo de Turismo Responsável – Limpo e Seguro.
Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de logística nas
cidades e principais vias; e condições climáticas sem prévio aviso.

Parcelamento em até 10 X no cartão de crédito

• A apresentação para o embarque deverá ser feita, conforme o horário citado no roteiro acima.
• Por exigência da ANTT e DER, o embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de documento de identificação original com foto. Certidão de
Nascimento Original somente será aceita para crianças até 11 anos.
• Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto.
• Preços e programação estão sujeitos a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação.
Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusas, serão pagas a parte pelo excursionista.
Sesc Turismo. Viaje nessa ideia
www.sescdf.com.br
sescdf

Sesc 504 Sul:

3217-9120

Sesc Guará:

3383-9120

Sesc Ceilândia:

3379-9532

Sesc Taguatinga Norte:

3451-9105

