ENCANTOS DO RIO SÃO FRANCISCO
15 a 29 de Agosto de 2020

+ CHAPADA DIAMANTINA

Programação

É realmente encantador.

05:30 h - Vila Velha - Praça do Teatro Municipal em frente o Bradesco.
06:00 h - Praça dos Namorados em frente ao Bob’s.

1º DIA - 15/08/20 – SEXTA FEIRA - VITÓRIA / ITABUNA - 755 KM
Viagem com destino a Itabuna. Chegada prevista no início da noite. Hospedagem.

2º DIA - 16/08/20 - SABADO - ITABUNA / ARACAJU - 645 KM
Após o café, viagem com destino a Aracaju. Chegada prevista no final da tarde.

3º DIA - 17/08/20 - DOMINGO - ARACAJU
Após o café da manhã, tour pelos principais pontos turísticos da Capital Sergipana.
Tarde e noite livre.

4º DIA - 18/08/20 - SEGUNDA-FEIRA - ARACAJU / BREJO GRANDE
(Delta do São Francisco) / ARACAJU - 150 KM
Após o café da manhã, saída em ônibus até a cidade de Brejo Grande para passeio
em Catamarã pelo Delta do Rio São Francisco, local onde foi gravado o filme
“Deus é Brasileiro”, um lugar de paisagens privilegiadas pela natureza, onde praias,
dunas, piscinas naturais, coqueiros e até manguezais se movem pela grandiosidade
do encontro das águas do Velho Chico com o Oceano Atlântico. Tudo isso a bordo
de um Catamarâ, acompanhado de música ambiente, serviço de bar, incluindo
almoço a bordo. Em seguida retorno a Aracaju.

5º DIA - 19/08/20 - TERÇA-FEIRA - ARACAJU / CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - 200 KM
Após o café da manhã saída em direção a Canindé de São Francisco, localizada em pleno Sertão Sergipano. Chegada para almoço.
À tarde visita à cidade de piranhas e o MAX (Museu de Arqueologia de Xingo).

6º DIA - 20/08/20 - QUARTA-FEIRA - CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - 18 KM
Após o café da manhã, faremos um maravilhoso passeio de Catamarã pelos Cânios do Rio São Francisco, com parada para mergulho.
Obs.: por motivos técnicos este pernoite poderá ser realizado em Paulo Afonso.

7º DIA - 21/08/20 – QUINTA FEIRA - CAN. DE S. FRANCISCO / PAULO AFONSO
Após o café da manhã visitaremos a Hidrelétrica de Paulo Afonso. Noite Livre.

8º DIA - 22/08/20 – SEXTA FEIRA – PAULO AFONSO / PETROLINA - 500 KM
Após o café da manhã, saída para Petrolina, chegada ao final da tarde.

9º DIA - 23/08/20 - SABADO - PETROLINA
Após café da manhã, visitaremos a Barragem de Sobradinho, considerado o maior lago artificial do mundo em espelho d’água, onde
embarcaremos na barca nina, que conta com serviço de bar (opcional) para eclusagem na Barragem de Sobrinho e após vencer os
32 metros de desnível entre a barragem e o leito do rio atingiremos a parte baixa do Rio São Francisco e navegaremos rumo a
Petrolina e Juazeiro. Parada para banhos em praia fluvial. Sugerimos almoço a bordo, que é servido em um buffet com peixes da região.

10º DIA - 24/08/20 – DOMINGO - PETROLINA
Após o café, vamos visitar uma vinícola e depois visitaremos a fazenda Fortaleza, produtora de manga e uva.

11º DIA - 25/08/20 - SEGUNDA-FEIRA – PETROLINA – LENÇÓIS - 680 KM
Após o café da manha, viagem com destino à Cidade de Lençóis (porta de entrada para a Chapada Diamantina).
Chegada no final da tarde. Hospedagem. A seguir faremos uma caminhada pelo centro de Lençóis, com suas ruas com
calçamento pé de moleque, becos, casarios e suas lojinhas com artesanatos e produtos da região.

12º DIA - 26/08/20 - TERÇA-FEIRA – LENÇÓIS
Neste dia vamos nos dedicar neste paraíso ecológico. Faremos uma leve caminhada para conhecer o Rio Serrano
e nos deliciarmos com suas cachoeiras e seus poços para banhos. Tempo livre para que todos aproveitem a cidade

13º DIA - 27/08/20 - QUARTA-FEIRA - LENÇÓIS
Dia inteiramente livre para fazer passeios opcionais. (agencia local)

14º DIA - 28/08/20 - QUINTA-FEIRA - LENÇÓIS / EUNÁPOLIS - 470KM
Após o café da manha, viagem com destino a Eunápolis. Chegada prevista para o início da noite.

15º DIA - 29/08/20 – SEXTA-FEIRA - EUNÁPOLIS / VITÓRIA
Após o café, viagem com destino a Vitória. Chegada à noite.

"Fim dos nossos serviços"
Está incluso no pacote:
- Viagem em ônibus superluxo leito turismo;
- 14 Noites em hotel 03 e 04 estrelas;
- 10 Refeições durante a viagem;
- 14 Cafés da manhã;
- Todos os passeios descritos no programa;
- Serviço de bordo durante toda a viagem;
- Guia acompanhante credenciado pela Embratur;
- Guias locais em todas as cidades;
- Bolsa de viagem.

Condições gerais:
1 - A organizadora garante a saída da excursão, desde que a mesma obtenha um número superior
a vinte passageiros, se este número não for alcançado a mesma reserva o direito de cancelar ou
transferir a excursão para uma outra data. Em caso de cancelamento por parte da organizadora
será feito a devolução da importância já paga total;
2 - Sua reserva só será feita mediante a sinalização do valor da passagem;
3 - O passageiro que cancelar a sua passagem 30 dias antes da saída da excursão perde totalmente
qualquer direito a devolução da importância paga, a não ser que, haja venda da referida passagem;
Obs.: Se o cancelamento for por problema de saúde o mesmo deverá apresentar uma declaração
medica, para que haja uma negociação em ambas as partes;
4- O passageiro deverá apresentar sua identidade no embarque para conferência da mesma
(documento original com foto, não pode ser xerox autenticada, tem de ser a original);
5 - A organizadora reserva o direito de desligar do grupo o passageiro que atrapalhar o andamento
da excursão;
6 - Todos os horários deverão ser cumpridos rigorosamente para que não haja aborrecimento para
o grupo;
Obs.: Não se esqueça da carteira do plano de saúde, caso tenha. Fica implícito que o passageiro
aceite na íntegra essas condições gerais e concorde com elas plenamente.

PREÇO POR PESSOA:
R$ 5.500,00 em Aptº Duplo/Triplo

Onilia

Viagens e Turismo

Fones: (27) 33 37 31 25
E-mail: oniliaturismo@hotmail.com
Site: www.oniliaturismo.com.br

"ESPERAMOS EM DEUS FAZERMOS UMA BOA VIAGEM”

R$ 6,950,00 em Aptº Single
ONÍLIA CUCCO CALABREZ
VIVO (27) 996 67 75 70

PAULO ROBERTO CALABREZ
VIVO (27) 995 73 78 09

