
 

Semana Santa 
Recife / Carneiros / Nova Jerusalém (PE) 

 

Período: 18 a 21 de Abril de 2019 
 

Programação: 
 

1º DIA (18/04 – Quinta-feira): Às 07:00hs apresentação do grupo na Praça Cívica para saída 
com destino a Recife (PE). Previsão de chegada às 12:00hs .Ac. em aptos duplos e triplos 
(conforme reservas). As 15:00hs saída para visita ao Instituto Ricardo Brennand (Entrada não 
inclusa). Programação noturna: Shopping Center Recife. 
 

2º DIA (19/04 – Sexta-feira): Ás 08:30hs Saída para Visita a Praia de Carneiros, sugerimos 
tomar banho no mar e caminhar pela areia comtemplando a beleza natural do lugar. Retorno 
ao hotel em horário a combinar. Programação noturna livre 
 

3º DIA(20/04 – Sábado): Às 09:00hs saída para Caruaru com determinado para compras no 
Pólo comercial. À tarde, saída para Nova Jerusalém, onde iremos assistir a encenação da 
Paixão de Cristo no maior teatro ao ar livre do mundo. Após a apresentação retorno para 
Recife. 
 

4º DIA(21/04 – Domingo): Manhã livre para atividades independentes. Às 12:00hs acerto de 
extras do hotel, bagagem no ônibus e saída para o almoço (Não incluso). Em seguida faremos 
city tour em Olinda visitando o Sobrado Morisco, Igreja da Misericórdia, Museu de Arte Sacra, 
entre outros. Às 17:00hs saída para Natal com previsão de chegada às 22:00hs. Desembarque 
no local de embarque. Fim dos nossos serviços. 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Ônibus ou micro de turismo com ar; 

 03 diárias no Hotel Dan Inn em Recife; 

 Ingresso para o espetáculo de Nova 
Jerusalém.  

 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$ 680,00 (Ingresso Meia) ou R$ 740,00 (Ingresso Inteira) (cheque ou 
cartão) 

 Apto. Triplo: R$ 650,00 (Ingresso Meia) ou R$ 710,00 (Ingresso Inteira) (cheque ou 
cartão) 
*A excursão poderá ser paga nos cartões Hiper, Visa e Mastercard 
 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS:           Avellar Tour:tel (84) 3221-2088 / 9988-8633 
         Site: www.avellartour.com    
 Email:avellartour@ig.com.br 

mailto:avellartour@ig.com.br

