
 

                             O melhor do turismo Rural  

 
 
 

 

São Pedro no Hotel Fazenda Betânia  
 

Período: 28 a 30 de Junho de 2022 
Programação: 
1º DIA (28/06 – Terça-feira): Às 05:00 apresentação do grupo na Praça Cívica, para saída com 
destino à São Benedito do Sul (PE). Previsão de chegada às 13:00. Ac. em aptos duplos e triplos 
(conforme reserva). Tarde livre para atividades independentes na área de lazer do hotel. 
Programação noturna: 
 

2º DIA (29/06 – Quarta-feira): Dia livre dedicada a atividades na fazenda, como: vacas para ordenha, 
cavalos para os passeios, criação de animais de pequeno porte como porcos, ovelhas, galinhas, além 
da produção orgânica de hortaliças e leguminosas. Programação noturna: FESTA DE SÃO PEDRO 
com Forró Pé de Serra: inclui – Comidas típicas: Canjica, pamonha, milho assado e cozido, bolos 
entre outras delícias (exceto bebidas). Teremos também fogueira e casamento matuto. 
 

3º DIA (30/06 – Quinta-feira): Dia livre dedicada a atividades de lazer, como; trilhas, banhos de 
Piscina, salão de jogos, Lagoas, Cachoeiras, entre outras atividades. Às 14:00 acerto de extras no 
hotel, bagagem no ônibus e saída com destino à Natal (RN). Previsão de chegada às 20:30. 
Desembarque no local de embarque. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

 
NOSSO PACOTE INCLUI: 

 Ônibus ou micro-ônibus de turismo; 

 02 diárias no Hotel Fazenda Betânia 
com refeições completas; 

 Festa de São Pedro com comidas 
típicas e Forró Pé de Serra; 

 Serviço de bordo: água, refrigerante e lanche; 

 Guia acompanhante (Embratur). 

 
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

 Extra de qualquer natureza que não 
esteja mencionado neste roteiro. 

 

 
PREÇO POR PESSOA: 

 Apto duplo: R$ 1.600,00 ou 5x R$ 320,00 (cheque ou cartão); 

 Apto triplo: R$ 1.500,00 ou 5x R$ 300,00 (cheque ou cartão); 
* A excursão poderá ser paga nos cartões de crédito Hiper, Visa e Mastercard
 
INFORMAÇÕES E RESERVAS: Avellar Tour – tel: 3221-2088 / 99988-8633 

E-mail: avellartour@ig.com.br 
                                                      Site: www.avellartour.com.br 


