
RECIFE 

PORTO DE GALINHAS ... PRAIA DOS 
CARNEIROS...CARUARU....JOÃO PESSOA 

PERIODO: 14 a 23/09/2020 
 
10 DIAS 09 NOITES. 
 
SAIDA DE CAXIAS DO  SUL 
 
- - 
  
1º Dia-14/09- 2º feira- Caxias/Recife/Porto Galinhas- Em horário a ser informado 
apresentação no aeroporto de Caxias. Procedimentos de embarque com destino a 
Recife. Chegada e transfer para Porto de Galinhas. Hospedagem. 
  
2º Dia- 15/09-3ºFeira- Porto de Galinhas/Praia dos Carneiros/Porto de Galinhas- Café 
da manhã. Após saída para passeio a Praia dos Carneiros. Não é difícil saber porque a Praia dos 
Carneiros é tão famosa! São piscinas naturais de água cristalina formadas por corais em toda a 
costa da praia que é emoldurada pelos coqueiros, pela igrejinha dos Carneiros e pela paisagem 
exuberante! Sem dúvida, a Praia dos Carneiros destino imperdível.  A Praia dos Carneiros fica no 
estado de Pernambuco e está localizada no município de Tamandaré, uma cidadezinha de 20mil 
habitantes que funciona como base para quem quer ficar na praia curtindo um visual com os pés na 
areia. Retorno a Porto de Galinhas. 
  
3º Dia-16/09-4ºFeira- Porto de Galinhas/ Recife- Café da manhã. Livre até 15:30 
em Porto de Galinhas, litoral pernambucano com praias margeadas por arrecifes e 
corais, piscinas naturais, um lugar de rara beleza, quando a maré baixa você 
poderá tomar banho nas piscinas naturais junto com peixinhos coloridos. Após 
embarque para Recife. Chegada e hospedagem. Noite livre. 
  
4º Dia-17/09-5ºFeira- Recife/Olinda- Café da manhã e após city tour dia todo. 
Recife e Olinda. Final tarde retorno ao Hotel. 
  
5º Dia-18/09-6ºFeira- Recife/ Caruaru- 138 kms Passeio a Nova Jerusalém-
 Após café da manhã saída para Caruaru. Chegada em caruaru tempo livre para 
compras uma das maiores feiras do nordeste. Após saída para 
Distrito de Brejo da Madre de Deus. A cidade-teatro de Nova Jerusalém é palco da 
Paixão de Cristo mais famosa do país, encenada desde 1968. Atores conhecidos e 
mais de 500 figurantes participam das oito apresentações, que começam no sábado 
anterior à Páscoa – a Sexta-Feira da Paixão é o dia mais concorrido. São 100 mil 
metros quadrados, o que equivale a um terço da área murada de Jerusalém, onde 
jesus viveu seus últimos dias. São nove palcos. Também tem   uma das maiores 
feiras do nordeste 
  
 
 



6º Dia-19/09- Sábado- Caruaru/ João Pessoa- 248 kms Após café da manhã 
embarque com destino a João Pessoa. 
  
7º Dia-20/09- Domingo- João Pessoa- 
City tour com pôr do sol** Café da manhã e após: Passeio pelos principais pontos 
turísticos da 2º cidade mais verde do mundo, passando pelas praias Tambaú, 
Manaira, Bessa de Cabo Branco, onde haverá visita ao Farol do Cabo Branco, na 
Ponta do Seixas, considerado o Ponto Mais Oriental das Américas, lugar onde o sol 
nasce primeiro. Em seguida, haverá uma visita a parte histórica desta que é a 3º 
cidade mais antiga do Brasil, com parada no Centro Histórico de São Francisco, 
passando ainda pelo Parque Sólon de Lucena, o "Cartão Postal", Praça dos Três 
Poderes, Catedral, Mosteiro de São Bento, Igreja de N. Senhora do Carmo, entre 
outros. No retorno, parada no Mercado de Artesanato Paraibano. No final da tarde 
Praia do Jacaré com pôr do Sol. (Não incluído ingresso) 
  
8º Dia- 21/09-2ºFeira João Pessoa- Passeio de dia inteiro ao litoral Sul- 
Coqueirinho e Tambaba. 
Saindo pela manhã conheceremos praias belíssimas como: Praia do Amor, Jacumã, 
Tabatinga, Coqueirinho e Tambaba (a primeira praia oficial do Nordeste em 
naturismo). Praias com paisagens de grandes belezas, praticamente intocadas pelo 
homem. Parada para almoço(opcional) , fotos e mergulho. Retorno no final da tarde. 
  
9º Dia- 22/09-3ºFeira- João Pessoa- Passeio de dia inteiro Litoral Norte e Areia 
Vermelha. 
Ilha de areia Vermelha** Passeio ao exuberante banco de areia que emerge a um 
quilômetro da costa durante a maré baixa. Lá poderemos mergulhar nas piscinas 
naturais e alimentar os peixinhos coloridos. Há estrutura de bares na ilha. Passeio 
que depende da maré. (Opcional) 
  
10º Dia- 23/09-4ºFeira- João Pessoa/Porto Alegre. Chegada em Porto Alegre. 
Embarque com destino a Caxias. 
 
Pacote incluindo: 
Passagem aérea /Caxias Recife....João Pessoa/Porto Alegre 
Transfer Porto Alegre/Caxias.  
Transfer   privativo  em todos os passeios. 
02 pernoites em Porto de Galinhas, 
02 pernoites em Recife. 
01 pernoite em Caruaru.  
04 noites em João Pessoa. 
Total 09 pernoites com café da manhã 
Todos os pernoites com café da manhã. 
Guia acompanhante. 
Guia local nos passeios. 
Todos os passeios mencionados no programa como incluídos. 
Obs: A ordem dos passeios poderá ser alterada dependendo da maré. 



  
AÉREO: Por Pessoa:    R$ 1.040,00 já com taxas incluídas. 
A vista ou em  5 x cartão credito.    Diners,  Mastercard,  Hipercard, Elo, Visa, Amex. 
Voo previsto: Caxias /Recife... João Pessoa / Porto Alegre 
  
Sinal de reserva aéreo R$ 50,00 até dia 18/02/2020 para garantir sua 
passagem.  
Este valor será deduzido do saldo restante do aéreo 
  
Parte Terrestre: Por pessoa:    Duplo: RS 2.945,00           Triplo: R$ 2.795,00   
  
  
Não Incluído: 
Taxas de visitação, almoço e jantar, passeios opcionais: areia vermelha/ taxas de 
visitação e ingressos praia jacaré. 
 
- - 
 
Maiores informações : (54) 3214 5320 


