CARNAVAL DA SAÚDE 2019
"PACOTE COM TODA
ALIMENTAÇÃO"

THERMAS HOTEL
CURTINDO AS ÁGUAS TERMAIS

SALGADINHO / PASSIRA / LAGOA DO CARRO
PERÍODO: de 02 a 06/03/2019

Embarques:
Às 6h – Boa Viagem, em frente ao Restaurante Ponteio Grill;
Às 6h e 30min –. Derby – em frente ao BRADESCO;

Roteiro Previsto
1º Dia: 02 / 03 / 2019 (sábado) Recife / Passira / Thermas de Salgadinho.
Comparecimento dos excursionistas nos locais e horários acima marcados, para embarque em transporte
próprio para turismo, com destino a Passira, onde teremos a oportunidade de compras de lindos bordados. No percurso
o guia fará o entrosamento do grupo e será oferecido o nosso serviço de bordo.
Após nossas compras, seguiremos para Salgadinho, mais precisamente para o Hotel Thermas, com
chegada prevista para as 14h 30min com imediata acomodação em apartamentos duplos e triplos. Tempo livre para
banhos termais.
Às 19h, teremos o nosso jantar no próprio hotel.
Noite, teremos recreação no hotel com banhos em águas sulforosas e medicinais na piscina interna do
hotel, localizada na cobertura com hidromassagem para o banho de imersão.
2º Dia: 03 / 03 / 2019 (domingo) Salgadinho.
Após o café da manhã, todos liberados para aproveitar o banho na piscina de águas medicinais. Com duas
piscinas com água medicinal e termal localizadas no Balneário, que funcionam em processo de renovação, com um
diferencial, as águas que saem não voltam, elas são escoadas para o rio. Não é utilizado nenhum produto para tratá-las
nem equipamento para aquecê-las e para mantê-las na temperatura ideal entre 38º a 40º, tornando seu efeito medicinal
eficaz e preservando os sais minerais, todos os dias as piscinas são esvaziadas, lavadas e enchidas novamente. O
objetivo é fazer com que os hóspedes que se tratam nas águas do Hotel Thermas tenham melhoras significativas em
seus tratamentos.
O hotel também dispõe de opcionais como: O Passeio de Jipão (R$ 15,00 por pessoa - para grupos
acima de 06 pessoas) - criado pelo Thermas Hotel com o objetivo do turista conhecer um pouco da história de
Salgadinho. São vários roteiros entre os quais estão, as visitas a Barragem de Jucazinho, conhecendo as pinturas
rupestres e a cachoeira do Tancão; as ruinas da Igreja de Canafístula; feira de João Alfredo e a praça de Nossa Senhora
da Conceição, os bordados de Passira e a fazenda Pirauá.
Todos os roteiros são uma aventura, o mais requisitado é a visita a fazenda Pirauá, onde tem como primeira parada
a fonte termal, onde é observado a surgência da água medicinal e termal bem como toda a história desde o primeiro
registro da fonte, logo depois vem a visita a Fazenda dos Gregórios, seguindo para a Fazenda São Vicente onde se
atravessa o Rio Capibaribe, seguindo vamos chegar a fazendo Pirauá, rica em belas paisagens, com lagoas imensas e
uma capela cercada de histórias inacreditáveis, já na volta é visitado o ateliê do artista plástico Alexandre Lourenço com
seus quadros de rebocos, peças únicas que retratam a cultura nordestina, todos modelados com a areia do Rio
Capibaribe, Alexandre é o pioneiro a desenvolver essa técnica no Brasil e por fim visitamos a Matriz de Nossa Senhora
das Dores, lá observamos quase toda a cidade de Salgadinho; Massagem relaxante: R$ 70,00 por pessoa (com
agendamento) e Passeio a cavalo: R$ 25,00 por pessoa (com agendamento).
Às 12h teremos o nosso almoço de confraternização no próprio hotel. Tarde livre para atividades
independentes.
16h teremos um delicioso chá da tarde. Tempo para descanso e relaxamento na tranquilidade que a cidade
de Salgadinho oferece...
Às 19h, jantar de confraternização.
Noite livre!
3º Dia: 04 / 03 / 2019 (segunda feira) Salgadinho.
Curtir o Carnaval de Salgadinho, com blocos saindo todos os dias, inclusive com a camisa abadá inclusa do
Bloco Salgados e Molhados que sai da frente do hotel. Um carnaval familiar, tranquilo...
4º Dia: 05 / 03 / 2019 (terça feira) Salgadinho.
Curtir o Carnaval de Salgadinho, com blocos saindo todos os dias, inclusive com a camisa abadá inclusa do
Bloco Salgados e Molhados que sai da frente do hotel. Um carnaval familiar, tranquilo...
5º Dia: 06 / 03 / 2019 (quarta feira) Salgadinho / Lagoa do Carro / Recife.
Após café da manhã, tempo para curtirmos os últimos momentos de lazer, paz, tranquilidade e relax nas
piscinas do Hotel Thermas e curtir os opcionais. 10h, lanche.
Às 13h, teremos o nosso almoço de despedida no próprio hotel. Após almoço, já com as malas no nosso
transporte, seguiremos com destino à Lagoa do Carro, lá conheceremos o Museu da Cachaça e a Loja de Tapeçaria.
Após as visitações, seguiremos com destino ao Recife com parada para lanche opcional na Acerolândia (Paudalho).
Chegada prevista para as 18h no mesmo local de saída.
Fim dos nossos serviços.

Nosso pacote inclui:
1.

2.
3.
4.

Transporte próprio para turismo com ar
condicionado (carro passeio, van ou micro – a
depender do quantitativo);
Guia acompanhante em tempo integral;
Serviço de bordo na ida;
04 diárias no Hotel Thermas de Mossoró com
pensão completa: 05 refeições diárias (café da
manhã, almoços, jantar e lanches - chá da tarde);

APARTAMENTO
INDIVIDUAL
DUPLO
TRIPLO
QUADRUPLO

5.

6.
7.
8.
9.

Visitas: Passira com seus lindos bordados e Lagoa
do Carro com o Museu da Cachaça e loja de
tapeçaria,
Camisa oficial do Bloco Salgados e Molhados;
Aula de hidroginástica todos os dias;
Tradicional bingo com telão;
Seguro viagem individual.

VALORES POR PESSOA – FICANDO EM:
À VISTA
1+1
1+2
1+3
R$ 2.250,00
R$ 1.990,00
R$ 1.830,00
R$ 1.720,00

R$ 1.125,00
R$ 995,00
R$ 915,00
R$ 860,00

R$ 750,00
R$ 663,35
R$ 610,00
R$ 573,35

R$ 562,50
R$ 497,50
R$ 457,50
R$ 430,00

1+4
R$ 450,00
R$ 398,00
R$ 366,00
R$ 344,00

OBS.: VENDAS NOS CARTÕES DE CRÉDITO COM JUROS DAS OPERADORAS
– CONSULTE NOSSO PROMOTOR!

OUTRAS INFORMAÇÕES COM A:

CARAVANA TURISMO
Av. Conde da Boa Vista n.º 1016 lj 02 – Recife-PE
(81) 3221.4957 / 3031.5335 / 9.9645.2945 (WhatsApp) / 9.8726.2530 / 9.9224.0803
www.caravanaturismo.com.br / contato@caravanaturismo.com.br

Ou com Edith Cabral – (81) 9.9232.1756 / 3326.7972

