
 

Natal com a Avellar Tour  

 
Garanhuns (PE) 

22 a 25 de dezembro de 2022 
Programação: 
1º DIA (22/12 – Quinta-feira): Às 05:00hs apresentação do grupo na Praça Cívica para saída com destino a 
GARANHUNS (PE) com previsão de chegada em Garanhuns às 13:30hs para acomodação em aptos duplos e 
triplos (conforme reserva) no Hotel Categoria Turística ou Similar. Tarde livre para atividades independentes. 
Programação noturna: Desfile de Natal – De acordo com a programação do município (Sujeito a reajuste e 
alteração). Pernoite 
 

2º DIA (23/12 – Sexta-feira): Às 09:00hs Saída para visitarmos a primeira vinícola do agreste pernambucano – 
Vale das Colinas. Na oportunidade, podemos participar de tour guiado pelo parreiral e espaços utilizados na 
produção do vinho, onde aprenderemos um pouco mais sobre a produção do vinho no novo espaço terroir 
brasileiro. Retorno à Garanhuns em horário a combinar. Café da manhã, almoço e jantar (Incluso no pacote). 
Programação noturna: Bares e restaurantes da cidade. 
 

3º DIA (24/12 - Sábado): Às 09:00hs Saída para City Tour onde conheceremos os principais pontos turísticos 
de Garanhuns como: Relógio das Flores, Centro Cultural, Igreja Perpétuo Socorro, Parque Ruber Vander 
Linden. Café da manhã, almoço e jantar (Incluso no pacote). Programação noturna: Ceia de Natal 
 

4º DIA (25/12 – Domingo): Às 08:00hs visitaremos o Castelo João Capão, Alto do Magano (Cristo) e Santuário 
de Mãe Rainha. Café da manhã e almoço (Incluso no pacote). Às 12:00hs acertos de extras no hotel e saída 
Garanhuns / Natal com previsão de chegada prevista às 22:00hs. Fim dos nossos serviços. 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Ônibus ou micro-ônibus de turismo com 
ar, tv, frigobar; 

 03 diárias no Hotel Tavares Correia; 

 Pensão completa (03 cafés da manhã, 03 
almoços e 02 jantares); 

 Ceia Natalina; 

 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$ 2.100,00 ou 10x de R$ 210,00 (cartão de credito ou debito); 

 Apto triplo: R$ 1.900,00 ou 10x de R$ 190,00 (cartão de credito ou debito); 

 A excursão poderá ser paga nos cartões de crédito Hiper, Visa e Mastercard 
 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS:  Avellar Tour – Fone: 3221-2088 / 9988-8633 
Site: www.avellartour.com.br / Email: avellartour@ig.com.br 

http://www.avellartour.com.br/
mailto:avellartour@ig.com.br

