SEMANA SANTA EM TRIUNFO – PE -2019
Cachoeira, Engenhos, Rapaduras e Doces.
Período de 18 a 21 de abril 2019

Embarques:
Às 13h. Boa Viagem, (por trás da Pracinha) em frente ao restaurante Ponteio.
Às 13h.40min. Derby, em frente ao Bradesco.

04 DIAS

ROTEIRO PREVISTO
1º DIA 18/04/2019 (quinta-feira) - RECIFE / TRIUNFO
Comparecimento dos excursionistas nos horários e locais acima marcados para embarque em transporte próprio para turismo c/ ar, com destino a
Triunfo. No percurso será oferecido o serviço de bordo, passaremos pelas cidades de Vitória, Caruaru, Pesqueira, Arcoverde, passando por Serra
Talhada. Triunfo fica a 1.004m de altitude, com um clima de montanha, variam entre 28ºc, no verão e no inverno 5ºc. Chegada prevista às 19h. com
imediata acomodação em apartamentos duplos e triplos (conforme reserva) no Hotel Otellin Triumph, localizado no centro pertinho do açude. Noite
livre para descanso e atividades independentes.

2º DIA 19/04/2019 (sexta-feira) - TRIUNFO / ENGENHOS E RAPADURAS.
Às 08h.30 min, após o café da manhã, faremos um passeio de Toyota ou D-20 (incluso no pacote) para explorar este paraíso; visitaremos a Gruta
D’água; Pico do Papagaio (o ponto mais alto de PE. com 1260m de altitude); engenho de rapaduras, onde se pode ver o processo artesanal de
fabricação da rapadura e aguardente, retorno para o hotel para almoço (opcional) . À tarde, faremos o nosso city tour conhecendo: O belo lago no
centro da cidade, as ruas estreitas, os velhos casarões, sobrados, Museu do Cangaço, Casario da Praça Carolino Campos, Teatro Guarany, Igreja
N.S. das Dores e o pequeno Centro Comercial onde teremos a oportunidade de fazer boas compras de rapaduras, batidas, alfenim, licor de pétalas de
rosas e etc... Passeio de teleférico até o Sesc (opcional), onde fica a mais bela vista de Triunfo. No final da tarde os que quiserem poderão participar
das atividades religiosas da Semana Santa. Retorno para o hotel no final da tarde. À noite, jantar em restaurante típico (opcional).

3º DIA 20/04/2019 (sábado) - TRIUNFO / ÁGUAS PARQUE.
Manhã livre para atividades independentes e curtir o espaço e a piscina da pousada, ou ir aproveitar de uma manhã de sol no “ ÁGUAS PARQUE “
com piscinas; toboáguas; bicas; restaurantes e lanchonetes - (entrada e almoço opcional – R$ 25,00 adulto / R$ 15,00 criança). Tarde e noite livre para
atividades independentes.

4º DIA 21/04/2019 (domingo)- / RECIFE.
Manhã Livre para atividades independentes. Às 13h. daremos início a nossa viagem de retorno ao Recife. No Trajeto faremos uma parada para jantar
(opcional) na Encruzilhada de São João, onde se come a famosa carne de sol com macaxeira ou inhame (opcional). Chegada prevista no Recife para
as 20h, nos mesmos locais de embarque.

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.
NOSSO PREÇO INCLUI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Transporte próprio para turismo c/ ar;
03 diárias no hotel Hotellin Triumph, com café da manhã;
Moto-Guia e guia local;
Serviço de bordo na ida;
City tour histórico e panorâmico;
Passeio de D-20 no Pico do Papagaio e a Gruta D’água;
Seguro Viagem individual;

VALOR POR PESSOA
FICANDO EM:

APT SINGOL
À vista R$ 1.200,00
1 + 1 de = R$ 632,00
1 + 2 de = R$ 443,00
1 + 3 de = R$ 342,00

APT DUPLO
À vista R$ 1.125,00
1 + 1 de = R$ 592,00
1 + 2 de = R$ 416,00
1 + 3 de = R$ 321,00

APT TRIPLO
À vista R$ 1.100,00
1 + 1 de = R$ 579,00
1 + 2 de = R$ 406,00
1 + 3 de = R$ 314,00

APT QUÁDRUPLO
À vista R$ 1.080,00
1 + 1 de = R$ 569,00
1 + 2 de = R$ 399,00
1 + 3 de = R$ 308,00

ATENÇÃO:
1. Para que a excursão se torne viável faz-se necessário atingir o número mínimo de 30 participantes para fechamento do grupo em ônibus, 20
participantes para fechamento do grupo em micro-ônibus ou 10 participantes para fechamento do grupo em van, caso contrário, haverá o
cancelamento da mesma e a restituição do dinheiro ou a negociação de itens inclusos;
2. O transporte poderá ser em van, micro-ônibus ou ônibus, dependendo da quantidade de passageiros.
3. Este roteiro poderá sofrer mudanças ou adequações no seu percurso para melhor desempenho do mesmo e bem estar do grupo.
4. Em caso de desistência, perda de 50% do valor pago ou a indicação de outra pessoa para viajar em seu lugar;

Informações com:

