
  

Festival e Fondue em Martins 2022 

Martins e Portalegre (RN) 
05 a 07 de agosto de 2022 

Programação: 
1º DIA (05/08 – Sexta-feira): Às 05:00hs apresentação do grupo na Praça Cívica (Natal) para 
embarque com destino à Martins (RN). No trajeto, visitaremos o Santuário de Nossa Senhora dos 
Impossíveis na Serra do Lima – Município de Patu (RN). Após almoço (Incluso no pacote) 
seguiremos viagem com destino à cidade Serrana de Martins (RN) onde faremos acomodação em 
aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Serrano. À tarde, visitaremos o Mirante do Canto 
e contemplaremos as belas paisagens do alto da Serra de Martins. Programação noturna a combinar 
 

2º DIA (06/08 - Sábado): Às 08:00hs saída de Martins com destino a cidade serrana de Portalegre 
(RN). No trajeto, faremos parada foto no Pórtico da Cidade de Viçosa (RN) - menor cidade do 
Estado do Rio Grande com apenas 1.731 (Censo do IBGE 2021). Em seguida, visitaremos o terminal 
turístico da Bica e o Mirante Boa Vista em Portalegre. Às 12:00hs retorno a Martins para almoço 
(incluso no pacote). À tarde, faremos visita ao Mirante da Carranca. Programação noturna: Festival 
de Fondue que será servido a cada duas pessoas acompanhando uma garrafa de vinho 750 ml. 
 

3º DIA (07/08 - Domingo): Manhã livre para atividades independentes. Almoço no Hotel Serrano 
(Incluso no pacote). Às 14:00hs acerto de frigobar, bagagem no ônibus e saída com destino a Natal. 
Previsão de chegada às 21:00hs. Fim dos nossos serviços. 

 
NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Ônibus de turismo com ar, tv, som; 

 02 diárias no Hotel Serrano; 

 Pensão completa: 02 cafés, 03 
almoços e 01 jantar; 

 Fondue na noite de sábado (carne, 
queijo, camarão e chocolate) servido 

com uma garrafa de vinho 750 ml a 
cada duas pessoas; 

 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: (PACOTE PARCELADO EM ATE 5X QUALQUER CARTÃO) 
 

 Apto. Duplo: R$ 1.350,00 c/ Ar Condicionado ou 5x de R$ 270,00; 

 Apto. Triplo: R$ 1.250,00 c/ Ar Condicionado ou 5x de R$ 250,00; 

 Apto. Quádruplo: R$ 1.200,00 c/ Ar Condicionado ou 5x de R$ 240,00; 
 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp)                       
Site: www.avellartour.com.br  

 Facebook: Avellartour  

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

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

