São João 2022
Viver Hotel Fazenda

Período: 23 a 26 de junho de 2022
Programação:
1º DIA (23/06 – Quinta-feira): Às 14h00 apresentação do grupo na Praça Cívica para saída com destino ao
Viver Hotel Fazenda – Município de Moreno - Pernambuco (PE). Previsão de chegada às 19h00 onde faremos
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Programação noturna: Arraial de São João com
Forró pé de serra, fogueira e milho para assar e comidas típicas na refeição.
2º DIA (24/06 – Sexta-feira): Com o objetivo de promover o encontro com a natureza, o hotel fica em um
cenário exuberante e de clima agradável, implantado nos montes da Mata Atlântica de Pernambuco, com
140.000m² de área verde, belos lagos e atmosfera de tranquilidade, dispõe de uma completa infraestrutura de
lazer, em pleno contato com a natureza. Tarde livre para atividades independentes na área de lazer do hotel.
Programação noturna a combinar
3º DIA (25/06 -Sábado): Às 09h00 saída para a cidade de Gravatá - Polo moveleiro com suas inúmeras lojas
de artesanato local e moveis rústicos. Retorno ao hotel após almoço. Programação noturna a combinar
4º DIA (26/06 - Domingo): Manhã livre para descanso e atividades independentes no Viver Hotel Fazenda.
Almoço (Incluso no pacote). Às 14:00hs acerto de extras no hotel, bagagem no ônibus e saída com destino à
Natal (RN) com previsão de chegada às 19:00hs. Fim dos nossos serviços.
.
NOSSO PACOTE INCLUI:
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
 Micro-ônibus ou van turismo com ar;
 03 diárias no Viver Hotel Fazenda com
 Extra de qualquer natureza que não esteja
pensão completa (Café, almoço e jantar);
mencionado neste roteiro.
 Passeio à cidade de Gravatá;
 Serviço de bordo: água, refrigerante e lanche;
 Guia acompanhante (Embratur).
PREÇO POR PESSOA:
 Apto duplo: R$ 1.550,00 ou 5x R$ 310,00 (Cartão de Credito ou Debito);
 Apto triplo: R$ 1.450,00 ou 5x R$ 290,00 (Cartão de Credito ou Debito);
* A excursão poderá ser paga nos cartões de crédito 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

