São João do Vale 2022

Petrolina e Salgueiro
22 a 26 de Junho de 2022
Programação:
1º DIA (22/06 – Quarta-feira): Às 06:00hs apresentação do grupo na Praça cívica para
embarque com destino à Petrolina (PE). Dia em viagem com previsão de chegada em Petrolina
às 17:00hs onde faremos acomodação no Hotel Costa do Rio ou Similar, em aptos duplos e
triplos (Conforme reserva). Programação nortuna: Jorge e Mateus, Dorgival Dantas, Natan,
Dj Dennis e Silas.
2º DIA (23/06 – Quinta-feira): Às 08:00hs saída para visita à Vinícola Miolo e em seguida
conheceremos as plantações de Manga e Uva da Fazenda Fortaleza (Opcional não incluso no
pacote). Após visitas, seguiremos até as margens do Rio São Francisco para passeio de barco
Catamarã (Opcional – não incluso no pacote) onde conheceremos as instalações da Usina
Hidroelétrica de sobradinho. Retorno ao hotel no final da tarde. Programação noturna: Wesley
Safadão, Gustavo Miotto, Eric Land, Zé Vaqueiro e Edu Carva.
3º DIA (24/06 – Sexta-feira): Dia livre para atividades independentes. As 14:00 Acerto de
Extras no hotel e, seguiremos viagem à Salgueiro (PE) onde faremos acomodação em aptos
duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística. Programação noturna: Toca
do Vale, Rafael Alencar, Gustavo Miotto e Jameckson.
4º DIA (25/06 – Sábado): As 09:00 saída para city conhecendo os principais pontos da cidade
com vistas ao teatro municipal urbano parente Muniz, museu Levinho Nunes de Alencar Barros
e shopping salgueiro entre outros pontos. Tarde livre para atividades independentes.
Programação noturna: Claudia Leite, Zeca Baleiro, Xote Federal e Gabriel Taz

5º DIA (26/06 – Domingo): Às 09:00 acerto de extras do hotel e saída para Natal (RN) com
previsão de chegada às 20:00. Desembarque no local de embarque. Fim dos nossos
serviços.
•

Guia acompanhante (Embratur);

NOSSO PACOTE INCLUI:
•
•
•
•

Ônibus ou micro de turismo com ar, TV, som,
frigobar;
02 diárias em Petrolina Categoria
turística ou Similar;
02 diárias em Salgueiro Hotel Categoria
turística ou Similar;
Serviço de bordo: agua, suco e
refrigerante;

NOSSO PACOTE NÃO IN/CLUI:
• Extra de qualquer natureza que não
esteja mencionado neste roteiro.
• Ingressos não inclusos no pacote
conforme
mencionado
em
programação.

PREÇO POR PESSOA:
• Apto duplo: R$ 1.800,00 ou 6x de R$ 300,00 (Cartão de Credito ou Debito)
• Apto triplo: R$ 1.700,00 ou 10x de R$ 283,00 (Cartão de Credito ou Debito)
**A excursão poderá ser paga nos cartões de Crédito, Debito, Transferencia e Pix.
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

