
 

 
 

GARANHUNS – 21 A 24/11/2019 
A MAGIA DO NATAL – GARANHUNS/PE 

 

Garanhuns, carinhosamente conhecida como a “Suíça Pernambucana”, está situada entre as sete 
colinas, Monte Sinai, Triunfo, Columinho, Ipiranga, Antas, Magano e Quilombo, que proporciona o clima 
de montanha. A paisagem permanentemente verde, e a exuberância das flores espalhadas pelas praças 
também são as responsáveis pelos carinhosos títulos de “Cidade das Flores” e “Cidade do Clima 
Maravilhoso”. A prefeitura promove todo ano uma grande festa para comemorar o Natal, conhecida 
atualmente como “A Magia do Natal”, durante o período de 08/11 a 31/12. Você não pode perder! 

 
PROGRAMAÇÃO: 

21/11/2019 – (Quinta-feira) 
04h00 – Saída do Sesc Potilândia; 
07h30 – Previsão de Parada para Café da Manhã – (não incluso) 
13h00 – Previsão de Chegada em Garanhuns – Almoço no Hotel    
14h30 – Check in no Hotel Sesc Garanhuns – tarde livre para aproveitar o hotel  
18h30 – Jantar no hotel (incluso)  
Noite Livre  
22/11/2019 – (Sexta-feira)  
07h00 – Café da manhã no hotel (incluso) 
08h00 – Manhã livre para aproveitar as atividades e dependências do hotel 
12h00 – Almoço no hotel (incluso) 
15h00 – Saída para City Tour (Mosteiro de São Bento, Praça Relógio das Flores, Feirinha de 
Artesanato e Praça Luminosa)  
18h30 – Jantar no hotel (incluso) 
Noite Livre - programação cultural “A Magia do Natal” de Garanhuns 
23/11/2019 – (Sábado)  
07h00 – Café da manhã no hotel (incluso) 
09h00 – Saída para City Tour (Alto Magano, Castelo de João Capão, Santuário de Mãe Rainha, 
Fábrica de Cocada, Chocolate Sete Colinas)  
12h00 – Almoço (incluso) 
17h30 – Saída para passeio (opcional Canto dos Anjos na Prefeitura e Desfile de Papai Noel) 
18h30 – Jantar no hotel (incluso)  
Noite Livre – programação cultural “A Magia do Natal” de Garanhuns 
24/11/2019 – (Domingo) 
06h30 - Café da Manhã no hotel (Incluso) 
07h30 – Acertos de extra e Check out no Hotel 
8h00 – Saída do Hotel  
10h00 – Parada no Polo Comercial de Caruaru  
13h00 – Almoço Churrascaria – Caruaru (não incluso) 
14h00 – Retorno para Natal  
19h30 – Previsão de chegada em Natal – Sesc Potilândia 
 
 

 
 

 
 
      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
O pacote inclui: transporte em ônibus executivo, hospedagem em apartamento duplo com café 
da manhã no Centro de Lazer e Turismo Sesc Garanhuns, 03 almoços, 03 jantares, guias 
credenciados, serviço de bordo com água e kit lanche (ida), seguro viagem. 
 

Valor por pessoa – Apartamento Duplo 
R$    870,00 trabalhador do comércio/dependente 
R$    990,00 Conveniado 
R$ 1.080,00 Público em Geral 

 
*Embarque e desembarque exclusivamente no Sesc Potilândia. 
** Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, 
atrasos diversos, imprevistos, sugestões do guia de turismo ou qualquer motivo de segurança 
e para melhor andamento da excursão;  
*** Não Inclui – Despesas extras e passeios opcionais não mencionados no pacote.  

 

Dicas para essa viagem: 
 Leve um gasalho pra enfrentar o friozinho à noite.  Protetor solar, repelente, boné, viseira ou 

chapéu e óculos de sol;  

 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 de mão. 

 

  


