
 

Buíque, Triunfo, Serra Talhada, Salgueiro, Exu, Jati 

 
Sertão do Pajeú e Vale do Catimbau  

03 a 09 de Setembro de 2022 
 

Programação: 
1º DIA (03/09 – Sábado): Às 05:00h saída da Praça Cívica com destino a Buíque (PE). Dia em 
viagem com parada para almoço na cidade de Caruaru (PE) – não incluso no pacote. Previsão 
de chegada em Buíque (PE) às 15:00h para fazermos acomodação em aptos duplos e triplos 
(Conforme reserva). Programação noturna a combinar 
 

2º DIA (04/09 – Domingo): Pela manhã, visitaremos o Parque Nacional do Vale do Catimbau 
onde faremos a trilha do Homem sem cabeça, trilha da igrejinha. Às 13:00h acerto de extras no 
hotel e saída com destino à Triunfo (PE) onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos 
(Conforme reserva) em hotel categoria turística. Programação noturna: Bares e restaurantes às 
margens do lago no centro da cidade. 
 

3º DIA (05/09 – Segunda-feira): Às 09:00h saída para o city tour histórico onde visitaremos o 
Museu do Cangaço, Matriz de Nossa Senhora das Dores, Teatro Guarany, entre outros. Após 
almoço visita ao Engenho da Cacharia Triunfo, comércio local e passeio de teleférico que liga o 
SESC ao lago da cidade. Programação noturna: Bares e restaurantes às margens do lago no 
centro da cidade. 
 

4º DIA (06/09 – Terça-feira): Às 08:00h saída para visita a casa grande das almas e Pico do 
papagaio. Em seguida saída a Serra Talhada onde visitaremos a casa do rei do cangaço, 
estação do forro e museu do cangaço, o museu conta um fato material da história do cangaço e 
da vida de lampião, bem como matérias antigas como roupas, armas, vestimentas e etc. a tarde 
retorno a Triunfo (PE). Programação noturna: Bares e restaurantes às margens do lago no 
centro da cidade. 
 

5º DIA (07/09 – Quarta-feira): Pela manhã, acerto de extras no hotel e saída com destino à 
Salgueiro (PE). No trajeto, faremos visita à cidade de Jati (CE) que ganhou fama através da 
Barragem de Jati – eixo norte da transposição do Rio São Francisco. A pequena cidade, faz 
parte da Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe, e tem desenvolvido uma vocação 
para ecoturismo. Após visita, seguiremos viagem à Salgueiro (PE) onde faremos acomodação 
em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística.  Programação noturna: 
Sugerimos ao grupo ida ao Salgueiro Shopping 
 



6º DIA (08/09 – Quinta-feira): Pela manhã, saída para visitarmos Exu (PE) – cidade que nasceu 

Luiz Gonzaga (O rei do baião) – onde conheceremos o Parque Aza Branca (Escrito com Z em 
referência a LuiZ GonZaga), onde o “Rei do Baião” ergueu sua fazenda as margens do Rio 
Itamaragi. Lá, ficam o Museu do Gonzagão, sua casa, a casa onde Januário, pai de Luiz 
Gonzaga passou os últimos dias e o mausoléu no qual o artista está sepultado. Retorno ao hotel 
em Salgueiro. Pernoite   
 

7º DIA (09/09 – Sexta-feira): Pela manhã, acerto de extras no hotel e saída em viagem com 
destino à Natal (RN). Parada para almoço (Não incluso no pacote) em Patos (PB). Previsão de 
chegada às 18:00h em Natal (RN) com previsão de chegada às 23:50h. Desembarque no local 
de embarque. Fim dos nossos serviços. 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Ônibus ou micro de turismo com ar; 

 06 diárias em hotel categoria turística; 

 Serviço de bordo; 

 Cafés da Manhã e Jantares;  

 Guia acompanhante (Embratur). 
 
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

 Extra de qualquer natureza que não 
esteja mencionado nesse roteiro. 

 
PREÇO POR PESSOA: 

 Apto Duplo: R$ 1.550,00 ou 6x R$ 258,00 (Cartão de Credito ou Debito) 

 Apto Triplo: R$ 1.450,00 ou 6x R$ 241,00 (Cartão de Credito ou Debito) 

  Aceitamos todos os cartões de crédito ou Debito, Transferência Bancaria ou 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 

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

