
 

 

 
 

Feriado da independência do Brasil nas Serras 

Paraibanas  

Bananeiras e Areia (PB)  
06 a 08 de Setembro de 2019 

Programação: 
1º DIA (06/09 – Sexta-feira): Às 07:00hs apresentação do grupo na Praça Cívica para saída com 
destino a Bananeiras (PB). Previsão de chegada às 11:00hs para acomodação em aptos duplos 
triplos (conforme disponibilidade). Após almoço, saída para city-tour na cidade de Bananeiras, cidade 
localizada na Serra da Borborema, brejo paraibano, a uma altitude de 526 metros acima do nível do 
mar, com clima europeu (frio e úmido) chegando a marcar até 10º no período de inverno. Na 
oportunidade visitaremos os principais pontos turísticos desta bela cidade serrana, como: O 
patrimônio arquitetônico (com cerca de 80 casas catalogadas pela IPHAEP), Prédio dos correios e 
telégrafos, Igreja Nossa senhora do Livramento, Colégio das Dorotéia (Carmelo), Antiga estação de 
Trêm, entre outros. Noite: Jantar em Bananeiras 
 

2º DIA (07/09 - Sábado): Às 09:00hs saída BANANEIRAS / AREIA com previsão de chegada às 
10:00hs. Ao chegarmos à cidade de Areia faremos city-tour panorâmico visitando os principais pontos 
turísticos, como O Sobrado José Rufino, Museu da Cachaça, Casa de Pedro Américo, Museu 
Regional de Areia, Igreja do Rosário dos Pretos, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, 
Teatro Minerva, entre outros, almoço no restaurante Vó Maria em Areia Retorno ao hotel no final da 
tarde. Noite: Programação noturna: Jantar  no hotel em Bananeiras. 
 

3º DIA (08/07 - Domingo): Manhã livre para atividades independentes. Às 13:00hs acerto de extras 
no hotel e saída para o almoço em seguida saída para Natal com previsão de chegada às 17:00hs. 
Desembarque no local de embarque. Fim dos nossos serviços. 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 

 Ônibus de turismo com ar, tv, som; 

 02 diárias no Hotel Categoria Turistica 
em Bananeiras; 

 02 cafés-da-manhã, 03 almoços e 02 
jantares; 

 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 nos cartões de crédito Hiper, Visa e Mastercard. 
 
 

INFORMAÇÕES E RESERVAS:      Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp) 

                                                                Site: www.avellartour.com.br 

 Facebook: Avellartour  

 Instagram: @AvellartourOficial  
E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br  

http://www.avellartour.com.br/

