Triunfo – (PE)

Feriado de Nossa Senhora do Carmo
Período: de 14 a 16 de Julho de 2018
Embarques: 05:30h - Mc Donalds Piedade
06:00h - Pracinha de Boa Viagem (atrás da igrejinha)
06:30h - Praça do Derby - Recanto do Picuí

Dia 14 / 07 - (SÁBADO) - Comparecimento dos excursionistas pontualmente nos horários e locais acima
marcados para embarque em transporte próprio para turismo com ar, com destino a Triunfo, no percurso será
servido o bordo e o guia promoverá o entrosamento do grupo. Faremos uma parada em Caruaru e Arcoverde.
Chegada prevista para as 13h.30min. imediata acomodação no Hotel Otellin Triumph, após acomodação almoço
em restaurante típico (opcional). Às 14h.30min. oferecemos um passeio de Toyota (opcional) para a Cacimba
de João Neco, Furna dos Holandeses, Pôr do Sol no Pico do Papagaio. Noite livre - Opção Festival de Jazz
Dia 15 / 07 – (DOMINGO) – Após o café da manhã acompanhados de um guia local, seguiremos para o nosso
City Tour visitando: Centro histórico de TRIUNFO; Lago João Barbosa; Cine Teatro; Arruado Padre Ibiapina; Beco
das Viúvas; Antigo Gerador; Igreja do Rosário; Casaril; Museu do Cangaço; Igreja Matriz; Engenho São Pedro /
Casa de Papai Noel, após o city tour, almoço em restaurante típico (opcional). Após o almoço, visitaremos a
Casa Grande das Almas; Museu do Automóvel antigo, Teleférico e Pedalinho no lago João Barbosa (ingressos
opcionais). Após as visitas retorno para o hotel. Noite LIVRE
Dia 16 / 07 – (SEGUNDA-FEIRA) – Após o café da manhã visita a Cachoeira do Pinga (transporte opcional). Às
12h.30min. daremos início a nossa viagem de Retorno para o Recife, previsão de chegada para as 17h.
Obs.: Em alguns locais de visitação serão cobrados umas taxas de visitações. O passeio de pedalinho e teleférico os
ingressos também são opcionais.

PREÇO POR PESSOA:
À vista R$ 590,00

Ou 3X de R$ 216,00 nos cartões de crédito ou cheques pré-datados
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

