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RECIFE –– NOVA JERUSALÉM – OLINDA

De 29/03 a 01/04/2018
Saída: 29/03/2017 (quinta-feira) às 18h45min / / Chegada: 01/04/2017 (domingo) às 23h45min
Local: Praça da Igreja de Fátima – Rua Dom Sebastião Leme, 1085 (ao lado da Praça de Fátima).
 1º Dia – 29 de março de 2018 – quinta-feira – Fortaleza / Recife
Embarque às 18h45min com destino à cidade de Recife – Pe. Durante o percurso será realizada parada para lanche e
higiene pessoal em Lages/RN, durante a noite.
 2º Dia – 30 de março de 2018 – sexta-feira – Recife / Nova Jerusalém / Recife

Chegada prevista em Recife, às 07h. Acomodação no hotel conforme disponibilidade. Em horário à combinar, embarque
com destino à cidade de Caruaru para visitar a Feira de Artesanato, onde se encontra uma diversidade de artigos em couro,
cerâmica, flandres, cipó, palha, bordado, renda e tapeçaria (coxim). Após almoço, saída para Fazenda Nova a fim de
assistir ao espetáculo da PAIXÃO DE CRISTO no “maior teatro ao ar livre do mundo”, uma réplica da antiga Jerusalém
dos tempos de Jesus. Depois do espetáculo, tempo livre para jantar no entorno do teatro. Hospedagem, almoço e ingresso
para o espetaculo da Paixão de Cristo.

 3º Dia – 31 de março de 2018 – sábado – Recife / Olinda / Recife

Café da manhã. Embarque com destino a cidade de Olinda – Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade – para
conhecermos sua parte histórica que reserva belezas, como o Alto da Sé, de onde se aprecia uma das mais belas vistas
panorâmicas da primeira capital pernambucana, tendo no seu entorno a Igreja da Sé, de 1537, e a Igreja da Misericórdia de
1540, ambas com altares folheados a ouro e azulejos portugueses de grande beleza, além da feirinha de artesanato onde poderá
adquirir suvenirs típicos da região. Após almoço (incluso), visita ao Museu do Instituto Ricardo Brennand que possui
coleções de: armaria, artes decorativas, tapeçarias, esculturas e mobiliário dos séculos XIV e XVII. o instituto está
sediado em um complexo arquitetônico em estilo medieval, composto por trés prédios: Museu Castelo São
João, Pinacoteca, Galeria e a Capela Nossa Senhora das Graças, circundados por um vasto parque. Possui uma coleção
permanente de objetos histórico-artísticos de diversas procedências, abrangendo o período que vai da Baixa Idade
Média ao século XXI, com forte ênfase na documentação histórica e iconográfica relacionada ao período coloniale
ao Brasil Holandês, incluindo a maior coleção do mundo de pinturas de Frans Post, com vinte obras. O instituto também
abriga um dos maiores acervos de armas brancas do mundo, com mais de 3 000 peças, a maior parte proveniente
da Europa e da Ásia, produzidas entre os séculos XIV e XXI. A biblioteca do instituto possui mais de 60 mil volumes,

datados do século XVI em diante, destacando-se as coleções de brasiliana e obras raras. Retorno ao hotel. Às 19h saída
para visitar um shopping em Recife, ou jantar no Restaurante Paraxaxá ao som de um autêntico forró pé-de-serra.
Hospedagem, almoço e café da manhã.

 4º Dia – 01 de abril de 2017 – domingo – Recife / Olinda / Fortaleza
Café da manhã. Após o encerramento de contas pessoais no hotel, saída para Olinda – Pe, para partilharmos da
Celebração Eucarística no Santuário da Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt – local sagrado,
para onde, por devoção, acorrem peregrinos de diversas regiões. Em seguida embarque com destino a cidade de Fortaleza
– Ce, com previsão de chegada às 23h50min. Paradas durante o percurso para almoço, jantar, lanche e higiene pessoal.
Café da manhã.

*********************************************************Fim de Nossos Serviços********************************************************

Agradeçamos a Deus a graça de realizarmos uma boa viagem.
Gratos pela preferência e confiança. Deus o abençoe.

VALOR POR PESSOA

PAGAMENTO À VISTA

FORMA DE
PAGAMENTO

DUPLO: R$ 1.069,00
TRIPLO: R$ 1039,00

7 % - R$ 994,00
7% - R$ 966,00

ENTRADA DE 20% + 9X
ENTRADA DE 20% + 9X

SERVIÇOS INCLUSOS
 Ônibus leito turismo, equipado com: ar, tv, dvd, som,












SERVIÇOS NÃO INCLUSOS
 Despesas de caráter pessoal: refeições não

frigobar, microfone e toalete;
mencionadas como incluídas no programa,
Serviço de bordo: lanche na saída, balas e água
bebidas em geral, telefonemas, lavanderia,
mineral durante todo o percurso;
consumo do frigobar, taxi, excesso de bagagem
02 (dois) diárias de hospedagem em Recife – Pe, no
e todo serviço suplementar e/ou opcional não
Park Hotel, com dois cafés da manhã inclusos;
mencionado como incluído no programa;
Almoço em Caruaru;
 Despesas decorrentes de interrupção de
Ingresso para o espetáculo da Paixão de Cristo;
estradas, problemas mecânicos ou decisões
Tour em Olinda com almoço incluso;
governamentais e/ou fenômenos naturais, bem
Traslado hotel / shopping / hotel;
como fatos alheios a vontade da empresa.
Traslado ao Museu do Instituto Ricardo Brennand;
Missa no Santuário da Mãe Rainha Três Vezes
Admirável de Schoenstatt;
Seguro-viagem;
Guias: acompanhante e local, registrados no MTur;
A PROGRAMAÇÃO PODE SOFRER ALTERAÇÃO, CASO
NECESSÁRIO, PARA O BOM ANDAMENTO DA VIAGEM.
Translado para toda programação.

ATENÇÃO:

PAGAMENTO INICIADO EM OUTUBRO DE 2017
A PROGRAMAÇÃO PODE SOFRER ALTERAÇÃO, CASO NECESSÁRIO, PARA O BOM ANDAMENTO DA VIAGEM.

MÃE RAINHA VIAGENS E TURISMO
Rua Vasco da Gama, 1072 – B // Montese // Cep.: 60.420.440 // Fortaleza / Ce
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