
    

 
 
 

  

Sesc 504 Sul:  3217-9120 
  

Sesc Ceilândia: 3379-9532 Sesc Gama:  3484-9112 

Sesc Guará: 3383-9120 Taguatinga Norte:  3451-9105  

      

 

RECIFE/PE (COM OLINDA, PORTO DE GALINHAS E 

CARNEIROS) 
  

 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

 

Local de embarque: 

  
Grau de dificuldade 

Aeroporto de Brasília – 07h15 
 

 
 

 
Recife guarda grandes riquezas histórico-culturais, 

além de belas praias urbanas e nas cidades 
próximas. Em sua vizinha Olinda, as ladeiras com seu 
colorido casario tombado pelo IPHAN vibram ao som 
do frevo e do maracatu. Porto de Galinhas é um dos 
destinos mais requisitados do país devido a suas 
praias de águas cristalinas. Já a Praia de Carneiros  é 
considerada uma das mais bonitas do Brasil, com seu 
cenário paradisíaco composto por areias brancas, 
águas límpidas e calmas e uma bucólica igrejinha do 
século 18. 

1º dia - 24/02 (Qua): Encontro no Aeroporto de Brasília às 07h15 em 
frente ao balcão da GOL para despacho de bagagens. Embarque no voo 
(1876) com destino a Recife com chegada prevista às 11h50. Almoço por 
conta do excursionista. Traslado até o Park Hotel (ou similar). Check in. 
Restante do dia livre. Jantar não incluído. 

2º dia - 25/02 (Qui): Café da manhã. Saída para passeio a Porto de 
Galinhas, onde há várias atividades opcionais (não inclusas), como passeio 
de buggy e de jangada. Almoço não incluído. Retorno ao hotel no fim do 
dia. Jantar não incluído. 

3º dia - 26/02 (Sex): Café da manhã. Neste dia, faremos uma casadinha 
de passeios nas cidades de Recife e Olinda, com almoço incluso. Retorno 
ao hotel no fim da tarde. Jantar não incluído. 

4º dia - 27/02 (Sáb): Café da manhã. Saída para Praia dos Carneiros, 
onde nosso ponto de apoio será o restaurante Bora Bora. Em horário 
oportuno, faremos passeio de catamarã (incluso). Almoço não incluído. 
Retorno ao hotel no fim do dia. Jantar não incluído. 

5º dia - 28/02 (Dom): Café da manhã e manhã livre. Check-out no hotel. 
Almoço por conta do excursionista. Saída para o aeroporto por volta das 
14:30. Após o despacho das bagagens, seguiremos para embarque no voo 
1877 com saída às 17:10 e chegada prevista em Brasília às 19:55. 

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. 

 

ATENÇÃO: Valor promocional para 1º Lote até 22/01/2021. A partir de 
25/01/2021 será aberto o 2º lote de vendas e os valores serão ajustados.  

 
*Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de logística e 

condições climáticas sem prévio aviso. 
 

 

 Transporte aéreo e taxa de embarque + 1 
bagagem despachada de até 23kg; 
 Ônibus de Turismo para transfer e passeios; 
 Hospedagem - 4 diárias com café da manhã no 

Park Hotel ou similar; 
 1 almoço; 
 Passeios conforme roteiro; 
 Seguro de viagem; 
 Guias credenciados pelo Ministério do Turismo. 

  
1º Lote – Vendas de 06 a 22/01 

 R$ 2.852,00 - Público em Geral 

 10% OFF = R$ 2.567,00 - Gerontologia / 

Conveniados 

 30% OFF = R$ 1.996,00 - Trabalhador 

CBST/ dependentes CBST  

2º Lote - Vendas de 25/01 a 12/02 

 R$ 3.422,00 - Público em Geral 

 10% OFF = R$ 3.080,00 - Gerontologia / 

Conveniados 

 30% OFF = R$ 2.395,00 - Trabalhador 

CBST/ dependentes CBST  

 Consulte valores para crianças e apartamentos individuais 

Parcelamento em até 10x no cartão de crédito 

 
• A apresentação para o embarque deverá 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 com CPF. 
• 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 pagos a parte pelo excursionista. 

Sesc Turismo. Transformando vidas 
www.sescdf.com.br  sescdf 

 


