
 

 
 

PROGRAMAÇÃO 

*Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos 
diversos, imprevistos, sugestões de guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança. Saída 
com no mínimo 17 pagantes. 

 

EXCURSÃO: BANANEIRAS – 20 A 21/07/2019 
 

Na Serra da Borborema, a cidade de Bananeiras (PB) já foi a maior 
produtora de café da Paraíba. Hoje é mais famosa pelas cachaças que saem 
dos alambiques da região. Com altitude de 526m, Bananeiras possui clima frio 
úmido, com temperatura média de 28°C no verão e 10°C no inverno. Um 
ótimo destino para relaxar sem deixar de se divertir. 

 

Data: 20/07 (Sábado) 
 5h00 - Saída do Sesc Potilândia 
 6h00 – Parada para café da manhã (não incluso) 
 08h50 – Previsão de chegada ao Hotel Caminhos do Frio em Bananeiras 

para embarque na Jardineira (veículo 4x4 adaptado para o transporte de 

turistas) para realizar o passeio nos pontos: igreja N. Sra. do Livramento, 
Florart, Antiga Escola Agrícola, Antiga Estação, Túnel Viração, Bica dos 
Cocos (almoço incluso), Engenho Rainha e Cruzeiro de Roma 

 18h00 – Previsão de Check-in no Hotel Caminhos do Frio 
 Noite livre – Jantar não incluso. 

 
Data: 21/07 (Domingo) 

 8h00 – Saída do Hotel 
 9h30 – Visita ao Engenho Triunfo em Areia/PB com degustação de suco de 

frutas, cahaça e sorvete de cachaça (ingresso incluso) 
 11h30 – Almoço no Restaurante Vó Maria (incluso) 
 13h00 – Retorno para Natal 
 16h00 – Previsão de chegada no Sesc Potilândia 
 Fim dos nossos serviços 

 
 
 
 
 
 

INCLUSO: micro-ônibus executivo, Kit lanche (somente na ida), Guia acompanhante, passeio de 
jardineira com guia local credenciados no MTur, seguro viagem, 02 almoços e hospedagem em quarto 
duplo. 

 

DICAS PARA ESSA VIAGEM: 
 Protetor solar, repelente, boné, viseira ou chapéu e óculos de sol; 

 Usar calçado confortável para os momentos de caminhada e passeio; beba bastante líquido e 

tenha sempre a mão uma garrafa com água, alimente-se de comidas leves; não esqueça de levar 

um documento oficial com foto e a carteira do Sesc válida; 

 Em caso de uso de medicação controlada, leve os remédios em seus pertences pessoais. 

VALOR POR PESSOA 
R$ 441,00 (Trabalhador do Comércio) 
R$ 504,00 (conveniado) 
R$ 550,00 (Público em Geral) 

Dividido em 10X sem juros nos cartões de credito 
Colaborador Sesc 10x sem Juros em Debito em Folha (de acordo com margem de salário) 

Valores para Crianças 
* 50% da categoria – Crianças de 02 a 05 anos e 11 meses 
* 70% da categoria – Crianças de 06 a 10 anos e 11 meses 
*Criança de 0 a 1 anos e 11 meses não paga viajando no colo dos pais, mas precisa registrar no Sistema 


