Viva a Vida Viagens - Paixão de Cristo Nova Jerusalém Com Porto de Galinhas / PE

Saída: 08/04/2022 - Sexta-feira Retorno: 12/04/2022 - Terça-feira Duração da Viagem: 5 dias Preço à vista: R$ 3.480,00 Preço parcelado: Consulte
Parcelamento
SOBRE A VIAGEM
Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é uma peça teatral brasileira criada por Epaminondas Mendonça no ano de 1951, com base na Paixão, que é celebrada
todos os anos durante a Semana Santa em Brejo da Madre de Deus, no estado brasileiro de Pernambuco. A peça é encenada tradicionalmente ao ar livre
reproduzindo os últimos passos de Jesus na Terra, e já reuniu mais de 4 milhões de pessoas.
" Convidamos vocês para uma viagem no tempo, há mais de 2.000 anos atrás. Uma experiência repleta de muita emoção e fé. "
ROTEIRO
1º Dia:
CURITIBA/ RECIFE
Embarque aéreo em Curitiba para Recife. Chegada e após almoço (não incluso), visita ao Instituto Ricardo Brennard (Passeio opcional Ingresso no local R$
30,00). À noite passeio Opcional de Catamarã pelo Rio Capiberibe – a Veneza Brasileira. Pernoite Hotel em Recife.
2º Dia:
RECIFE / OLINDA / PORTO DE GALINHAS
Após Café da manhã no hotel,saída para Olinda Patrimônio da Humanidade, que combina as lembranças do passado com a natureza exuberante. Após passeio
em Olinda, seguiremos viagem a Porto De Galinhas. Chegada e acomodação hotel.
3º Dia:
NOVA JERUSALÉM – PAIXÃO DE CRISTO
Após café da manhã na pousada, dia livre para curtir a praia em Porto de Galinhas. A noite, um transfer vai buscar o grupo e levá-lo para assistir o espetáculo
‘Paixão de Cristo” em Nova Jerusalém, com ingresso incluso. Após o espetáculo, o transfer retorna com o grupo para Porto de Galinhas.
4º Dia:
PORTO DE GALINHAS
Após café da manhã na pousada, dia livre para curtir a praia em Porto de Galinhas. Sugestão de passeio: visitar a Vila para compras e visitar as Piscinas
Naturais. A noite, pernoite na pousada.
5º Dia:
PORTO DE GALINHAS/CURITIBA
Após café da manhã na pousada, manhã livre. 12h00 saída para Recife. Voo de regresso à Curitiba.
VALORES
R$ 3.300,00 em 12 X R$ 275,00 - Em cartão de crédito - preço por pessoa em apartamento triplo;
R$ 3.480,00 em 12 X R$ 290,00 - Em cartão de credito - preço por pessoa em apartamento duplo;
Ou a Vista com 4% desconto.
Taxas R$ 70,00
ITENS INCLUSOS
1 noite de hospedagem no hotel Park Hotel Recife com café da manhã
3 noites de hospedagem no hotel Marupiara by GJP em Porto de Galinhas com café da manhã;
Transporte aéreo voando Gol classe econômica CURITIBA ou FOZ DO IGUAÇU/RECIFE/ e RECIFE/CURITIBA ou FOZ DO IGUAÇU;
Transfer Hotel/ Aeroporto;
Transfer Hotel/ Nova Jerusalém/ Hotel;
Ingresso espetáculo Paixão de Cristo no domingo.
ITENS NÃO INCLUSOS
TAXAS DE EMBARQUE, AEROPORTOS E SEGURANÇA;
Demais refeições (almoços e jantares);
Passeios opcionais, ingressos, mesmo os referentes ao roteiro que não constam como inclusos;
Outros transportes que forem necessários, táxis, circulares;
Pernoites extras e tudo que não constar como incluído;
Excesso, Avaria ou Roubo de Bagagens…
Extravios somente entre aéreos e será de responsabilidade das cias aéreas.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Obrigatório portar o RG original ou CNH dentro da validade (Menores até 11 anos é possível portando a Certidão de Nascimento original);
Formas de pagamento: Depósito bancário, cartão débito e crédito e cheques sob consulta.
Contas para pagamentos e informações comerciais das viagens: Clique aqui para visualizar.
Número mínimo de pessoas para realização da viagem:
Os horários podem sofrer alterações e serão sempre reconfirmados;
Levar roupas confortáveis.R
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