
06 a 09/04/2023



Saída do aeroporto de Salvador às 06:00 com previsão de chegada
ao Recife às 07:20. Após chegada, seguiremos para café da manhã. 
Após café, seguiremos para um passeio historico/cultural,
conhecendo o Recife Antigo e a bela cidade de Olinda. 
Pela manhã conheceremos o capital pernambucana, passando por
lugares como o Marco Zero, o Museu Cais do Sertão, a Rua do Bom
Jesus e a Embaixada Cultural.
No período da tarde visitaremos a bela cidade histórica de Olinda
percorrendo suas ladeiras. Passaremos pela Igreja da Sé, pelo
Mosteiro de São Bento, pelos Quatro Cantos e pela Casa dos
Bonecos Gigantes do carnaval. Você vai se apaixonar por essa
cidade. 
Por volta das 16:00/17:00 seguiremos para o nosso hotel no bairro de
Boa Viagem. 
A noite será livre para descanso.

4 dias recife, OLINDA, porto
E paixão de cristo

1° dia - 06/04/2023



4 dias recife, olinda, PORTO
E PAIXÃO DE CRISTO

Nosso café da manhã se inicia a partir das 06:00. Sairemos do hotel
às 07:30 para passarmos o dia na bela praia de Porto de Galinhas. O
viajante terá a oportunidade de conhecer uma das praias eleita por
mais de dez vezes como a mais bonita do Brasil.
Durante o dia você poderá desfrutar da vila, das lojas e da praia,
podendo escolher passeios opcionais disponíveis, tais como passeio
de jangada, passeio de buggy, etc (por conta do viajante).
Às 16:30 retornaremos ao Recife, com previsão de chegada às 18:30.
A noite será livre. 

OBS: Indicamos ao viajante caminhar e conhecer o calçadão e os
quiosques da praia de Boa Viagem.

2° dia - 07/04/2023



Nosso café da manhã se inicia às 06:00. Às 10:00 sairemos para rumo
a Nova Jerusalém, no agreste pernambucano. Passaremos pela
cidade de Caruaru para almoço.
Às 18:00 assistiremos um dos maiores espetáculos ao ar livre do
planeta: a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que esse ano terá
como Jesus o ator Kleber Toledo. Independente de religião, você vai
se emocionar com a grandiosidade do teatro de Fazenda Nova, na
cidade de Brejo da Madre de Deus.
Após o espetáculo, por volta das 21:00, retornaremos a cidade de
Recife, com previsão de chegada as 1:30 da madrugada. 

4 dias recife, olinda, PORTO
E PAIXÃO DE CRISTO

3° dia - 08/04/2023



4 dias recife, olinda, porto
e paixão de cristo

A manhã será livre para o viajante descansar e curtir a praia de Boa
Viagem, a piscina do hotel, descansar, etc.
Às 11:00 o viajante deve seguir para o hotel. Às 12:00 faremos o
check-out. Em seguira iremos para o almoço.
Após almoço seguiremos para o aeroporto, com voo agendado para
as 17:25. A chegada em Salvador está prevista para as 18:50.

OBS: Os horários dos voos podem ser modificados pela cia aérea e
ajustes de malha aérea.

4° dia - 09/04/2023



4 dias recife, olinda, porto
paixão de cristo

Transporte AÉREO Salvador-Recife-Salvador;
Translado aeroporto-hotel-aeroporto;
Translado para os passeios;
Hospedagem com café da manhã na praia de Boa Viagem, em Recife;
City tour no Recife conhecendo a embaixada cultural, Marco Zero, Rua
do Bom Jesus, Praça do Arsenal, Museu Cais do Sertão, Praia de Boa
Viagem; 
City tour em Olinda conhecendo as ladeiras históricas da linda cidade,
casario colonial, igreja do Alto da Sé, artesanatos, Mirante da Sé e
Mosteiro de São Bento;
Espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém;
Ingressos e taxas de acesso aos espaços visitados;
Ingresso do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém
Visitação à linda praia de Porto de Galinhas;
Passeio de jangada em Porto de Galinhas
Acompanhamento de guia local;
Acompanhamento da equipe Viver Turismo;
Fotos e vídeos e Seguro viagem.

PACOTE INCLUI:



10x de R$ 260,00 no cartão de crédito = R$ 2.600,00;
R$ 2.500,00 via pix, podendo parcelar até 1 dias da viagem;
Pix parcelado + cartão em até 10x  R$2.600,00
Crianças: 0 a 1 ano e 9 meses - Gratuito;
Crianças 1 ano e 10 meses a 5 anos - R$ 1.970,00 em até 10x no
cartão. 

Membros do clube tem 5% de desconto sobre a opção de pagamento
escolhida.

OBS: Você pode mesclar o pagamento, fazendo parte em pix e parte em
até 10x no cartão.

OBS: Voos e programação podem sofrer mudanças em virtude de
restrições e ajustes de malha aérea.

4 dias recife, olinda, porto
paixão de cristo

VALORES


