PROGRAMAÇAO
EXCURSÃO: SESC ATALAIA/SE – 26 a 29/09/2019
Uma capital que transita entre o ar de cidade do interior e a diversidade de uma
metrópole: em Aracaju, monumentos históricos contrastam com edifícios modernos, feiras
locais, calçadões e parques esportivos oferecem bons espaços para esportistas, restaurantes
regionais e contemporâneos dividem clientes, mar e rios convivem de perto, dando um toque
especial às paisagens da cidade. Turistas que curtem tranquilidade acham programas ideais:
caminhar pela Orla de Atalaia relaxa e oferece lindos visuais, o pôr do sol na Orla do Pôr do
Sol renova as energias, as praias tranquilas e geralmente vazias permitem um descanso sem
igual.
O Hotel Sesc Atalaia conta com as instalações mais modernas possíveis, com uma grande
estrutura de atendimento com conforto e a alta qualidade dos serviços prestados pelo Sesc.
Tem 60 apartamentos, todos com vista para o mar.
























Data: 26/09 (Quinta-feira)
3h30 – Saída do Sesc Potilândia
7h00 – Parada para café da manhã (não incluso)
11h30 – Parada para almoço (não incluso)
17h00 – Previsão de chegada e check-in no Hotel Sesc Atalaia
18h00 – Jantar no Hotel (incluso)
Noite Livre
Data: 27/09 (Sexta-feira)
7h00 – Café da manhã (incluso)
8h30 – City tour (almoço incluso)
16h00 – Retorno para Hotel
18h00 – Jantar no Hotel (incluso)
Noite livre
Data: 28/09 (Sábado)
7h00 – Café da manhã (incluso)
Manhã livre para aproveitar o Hotel
11h30 – Almoço (incluso – até 700g por pessoa)
Tarde livre para aproveitar o Hotel
18h – Jantar no Hotel (incluso)
Noite livre – Realizar check-out
Data: 29/09 (Domingo)
3h30 – Saída do hotel
7h00 – Parada para café da manhã (não incluso)
11h30 – Parada para almoço (não incluso)
17h00 – Previsão de Chegada no Sesc Potilandia

*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 37 pagantes.
VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO e TRIPLO
R$ 870,00 (trabalhadores do comércio)
R$ 990,00 (conveniado)
R$ 1.100,00 (público em geral)
Dividido em 10X sem juros nos cartões de crédito
Colaborador Sesc 10x sem Juros em Débito 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 e viajando no colo dos pais
INCLUSO: ônibus executivo, hospedagem no Hotel Sesc Atalaia com 02 café da manhã e 03 jantar, 02
almoços, serviço de bordo (água e lanche- ida), city tour, Guia local e acompanhante credenciado no
MTur, seguro viagem.

Dicas para essa viagem:
 Protetor solar, repelente, boné, viseira ou chapéu e óculos de sol;
 Leve também um 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.

