Campina Grande
21/06/2018 a 25/06/2018
1º DIA - SALVADOR /RECIFE/CAMPINA GRANDE
Apresentação no Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães para embarque com destino a
Recife. Chegada, recepção e traslado a Campina Grande onde acontece um dos maiores São João do Mundo.
No Pátio do Povo ocorrem vários shows de forró pé-de-serra, comidas típicas e quadrilhas fazendo esta festa
junina inesquecível.
2º DIA - TOUR AREIA
Em horário pré-estabelecido, Tour Areia. No brejo paraibano os visitantes farão uma viagem de sabores e
belas paisagens. Na cidade de Areia, patrimônio histórico nacional, percorreremos ruas históricas com suas
igrejas e museus de arquitetura datada do século XIX e nos engenhos descobriremos a arte da produção da
cachaça e da rapadura.
3º DIA - CAMPINA GRANDE / LOCOMOTIVA DO FORRÓ
Pela manhã iremos para a estação ferroviária em Campina Grande, onde embarcaremos na Locomotiva do
Forró, musicada pelo autêntico forró pé-de-serra até a cidade de Galante. O Trajeto de ida e volta é feito em
uma locomotiva toda decorada, onde em cada vagão se apresentam um trio de forró. Ao chegarmos em
Galante, seremos recepcionados por quadrilhas e poderemos nos acomodar nos pavilhões e degustar as
iguarias típicas e dançar forró.
4º DIA - CAMPINA GRANDE
Dia livre para atividades independentes
5º DIA - CAMPINA GRANDE /RECIFE/ SALVADOR
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Salvador.
Valor por pessoa:

INCLUI: Passagem aérea SSA/REC/SSA, 04
noites de hospedagem com café da manhã,
Traslado REC/CPV/REC, Tour Areia, Locomotiva
do Forró (ingresso + camisa), Seguro de viagem.

HOTEL campina plus

DUPLO R$ 2.995,00
SOLTEIRO R$ 4.495,00

Forma de Pagamento: 10x (Entrada de 20% + 9 parcelas) no cartão de crédito.
Preço por pessoa sujeito a reajuste sem prévio aviso. Não inclui taxas de embarque. R$ 62,00 por pessoa.

Irenice Lima Silva
Iza & Novais e Turismo
(75) 3422-3133 / (75) 99971-3303 / (75) 99206-6257

