
 

Trem do Forró 2022 

 
Campina Grande, Recife, Cabo de Santo Agostinho, 

Alto do Moura (Caruaru) 

01 a 03 de Julho de 2022 
Programação: 
 

1º DIA (01/07 – Sexta-feira): Às 18:00 apresentação do grupo na Praça Cívica para saída com destino a 
Campina Grande (PB). Previsão de chegada às 23:30 - Noite no Parque do Povo – Show de forró ao ar 
livre com as Atrações: Calcinha Preta, Os Três do Nordeste, Stella Alves, Banda Cascavel e Novinho 
da Paraíba. Noite em festa 
 

2º DIA (02/07 – Sábado): Às 04:00hs saída Campina Grande / Recife (PE) com previsão de chegada às 
08:00hs onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria 
turística. (Café da manhã extra incluso no pacote). Às 14:00hs saída para o Recife Antigo onde 
embarcaremos no Trem do Forró que saí do Marco Zero com destino ao Cabo de Santo Agostinho 
(Camisa incluso no pacote). Retorno ao hotel às 22:00hs para pernoite. 
 

3º DIA (03/07 – Domingo): Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída para o Alto do Moura em Caruaru 
(importante centro de artesanato nordestino; possui bares e restaurantes que na época de São João 
“ferve” com muito forró pé de serra). Às 15:00hs saída para Natal com previsão de chegada às 21:00hs. 
Desembarque no local de embarque. Fim dos nossos serviços. 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 

• Ônibus ou micro de turismo; 

• 01 diárias no Hotel Dan Inn Recife ou 
Similar; 

• 01 café da manhã extra; 

• 01 camiseta para o Trem do Forró; 

• Serviço de bordo; 

• Guia acompanhante (Embratur). 

 
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

• Extra de qualquer natureza que não 
esteja mencionado neste roteiro. 

 
 

 

PREÇO POR PESSOA: 

• Apto duplo: R$ 700,00 ou 5 x R$ 140,00 (Cartão de Credito/Debito) 

• Apto triplo: R$ 650,00 ou 5 x R$ 130,00 (Cartão de Credito/Debito) 

• A excursão poderá ser paga nos cartões Hiper, Visa e Mastercard. 
 

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  

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

