Feriado da Independência
do Brasil
Paulo Afonso / Xingó / Piranhas / Garanhuns
05 a 08 de Setembro de 2019
Programação:
1º DIA (05/09 – Quinta-feira): Às 08h e 30min. apresentação do grupo na Praça do Derby (em
frente ao banco Bradesco) para embarque em transporte próprio para o turismo com destino à
Paulo Afonso (BA). Previsão de chegada às 13h. para acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Tarde livre para descanso e atividades independentes. Programação
noturna: Barzinhos no centro da cidade.
2º DIA (06/09 – Sexta-feira): Às 07h. saída para fazermos passeio de barco pelo Rio São
Francisco na região do Xingó onde navegaremos por entre as rochas dessa gigantesca muralha
encravada no meio do Alto Sertão de Sergipe, onde contemplaremos uma paisagem
inesquecível. São vales grandiosos que formam cânions de até 50 metros de altura, circundando um
lago que, em alguns pontos, atinge até 190 metros de profundidade. Ninhais de garças e ilhas
flutuantes completam o espetáculo. Em Xingó, a natureza caprichou em todos os detalhes (Passeio
opcional - não incluso no pacote). Após almoço, faremos city tour na cidade histórica de
Piranhas. Programação noturna: Barzinhos no centro da cidade.
3º DIA (07/09 - Sábado): Às 09h. saída para visita às instalações da Usina Hidroelétrica de Paulo
Afonso onde apreciaremos belas paisagens naturais e artificiais e conheceremos um pouco da
história da sua construção, além de dados técnicos sobre a geração de energia. (Obs: Taxa de
entrada na hidroelétrica não incluso no pacote). À tarde, após o almoço poderemos desfrutar de
uma das praias do rio São Francisco. Retorno ao hotel no final da tarde. Pernoite
4º DIA (08/09 - Domingo): Às 08h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao Recife (PE).
Parada para almoço (Incluso no pacote) em Garanhuns onde na oportunidade conheceremos os
principais pontos turísticos da cidade, como: Santuário da Mãe Rainha, Relógio de Flores, Igreja
do Cuscuz, Castelo João Capão, entre outros. Previsão de chegada às 17h. Fim dos nossos
serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:






Pransporte próprio para turismo;
03 diárias em Hotel categoria turística;
01 almoço em Garanhuns;
Serviço de bordo: água e refrigerante;
Guia acompanhante (Embratur).

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:


Extra de qualquer natureza que não esteja
mencionado neste roteiro.

PREÇO POR PESSOA:
 Apto duplo: R$ 800,00 ou 5 x R$ 160,00 (cheque ou cartão*)
 Apto triplo: R$ 750,00 ou 5 x R$ 150,00 (cheque ou cartão*)
 *A excursão poderá ser paga com os cartões de crédito Hiper, Visa e Máster.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

CARAVANA TURISMO
ALFREDO DE O. GUIMARÃES CNPJ: 25.320.298/0001-48
Av. Conde da Boa Vista nº1016 lj 02 – Boa Vista – Recife – Pe – CEP: 50.060-004
Fones: 3221-4957 – 3031-5335 / 9.9645-2945
www.caravanaturismo.com.br / comercial@caravanaturismo.com.br

