TURISMO SOCIAL
• Destino: TRIUNFO – PE / GARANHUNS - PE
• Quando: 05 à 08/12/19
• Local de embarque e desembarque: Sesc Poço (Rua Pedro Paulino, n° 40 –
Poço).
• Horário de saída: 5h
• Pacote inclui: Ônibus de turismo, Guia de turismo acompanhante,
hospedagem em apartamentos duplos e triplos, serviço de bordo (ida),
seguro viagem, 03 cafés da manhã, 03 almoços, 03 jantares e 02 passeios:
City Tour Centro histórico de Triunfo + City tour em Garanhuns

Programação completa:
1º DIA: Maceió / Triunfo – (05/12/2019):
13h – Previsão de chegada ao Hotel SESC Triunfo (Rua Antônio Henrique da Silva, S/n - São
Cristóvão, Triunfo - PE, 56870-000). http://www.sescpe.org.br Telefone: (87) 3846-2828.
Almoço incluso no hotel.
Tarde livre para desfrutar dos equipamentos do hotel e região.
Jantar incluso no hotel.
Noite Livre (Sugestão: Programação recreativa do hotel).
2º DIA: Triunfo – (06/12/2019):
8h30 – Saída do hotel para visita ao Centro Histórico de Triunfo (passeio realizado a pé
visitando os principais pontos da cidade).
12h – Previsão de retorno ao hotel. (Almoço incluso).
Jantar incluso no hotel.
Noite Livre.
3° DIA: Triunfo – PE / Garanhuns – PE (07/12/2019):
9h – Check - out e saída com destino a Garanhuns - PE.
12h30 – Previsão de chegada ao Sesc Garanhuns para almoço (Incluso).
14h – Realização do check-in junto a recepção / tarde livre.
Jantar (Incluso).
19h30 - Saída para Tour noturno nos principais pontos da decoração natalina da cidade, com
previsão de retorno às 22h.
4° DIA: Garanhuns / Maceió – (08/12/2019):
8h30 – Previsão de saída do hotel com destino a Maceió/AL.
Investimento:
•

TRAB.COM / DEP: R$ 615,00 EM ATÉ 8X

•

CONVENIADO: R$ 677,00 EM ATÉ 6X

•

PÚBLICO EM GERAL: R$ 720,00 EM ATÉ 4X

Cartões - Hipercard, Visa ou Mastercard

IMPORTANTE:
*Disponibilizar/atualizar no ato da compra contato telefônico (whats app) para que possamos criar
grupo temporário para comunicação.
*Para os procedimentos de embarque solicitamos a chegada 30min antes do horário estipulado
para saída.
*Refeições, taxas, ingressos e outras despesas não citadas no roteiro, não estão inclusas.
*O não comparecimento no local, dia e horário de embarque será entendido como desistência e
não dará direito a devoluções, conforme firmado em contrato.
*Passageiros que adquirirem os pacotes de forma individual, serão acomodados em
apartamentos triplos.
* Por questões contratuais, os pontos de embarque e desembarque serão o Sesc Poço, não
existindo possibilidade de outras paradas durante o trajeto.
*Reunião? Caso exista alguma modificação no roteiro, setor agendará reunião com o grupo.
NÃO ESQUECER:
•
•
•
•

Não esquecer na viagem a Pontualidade, Companheirismo, Paciência, Alegria, Espírito de grupo
e tudo de melhor que puder levar;
Medicação de uso regular (para o caso de possuir a necessidade do mesmo). A devida
documentação referente ao convenio de saúde (recomendamos consulta previa a respeito da área
de cobertura no mesmo).
Protetor solar, tênis, trajes para banho e roupas confortáveis, boné/ chapéu, ingerir muito líquido
e comidas leves, documento original com foto para o embarque (Para os passeios da
programação, sugerimos providenciar cópia).
No caso das crianças é imprescindível que o responsável legal esteja portando, durante a viagem,
a certidão de nascimento da criança, original ou autenticada pelo cartório.

DÚVIDAS?
Atendimento Turismo Social (82) 2123-2767 / 98752-8278
Segunda a Sexta - 8h às 13h e das 14h às 17h

ATENÇÃO:
*Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos
diversos, imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança.

DESEJAMOS A TODOS UMA EXCELENTE VIAGEM!

