
 
 
 
 
 
  
 
 

No maior Teatro ao ar livre do mundo acontece o espetáculo da fé, que faz com que todos os que assistem a 

Paixão de Cristo se transformem em figurantes, interagindo diretamente com as cenas. Uma emoção 

imperdível; e a FAMTUR leva você para fazer parte desta Paixão que move multidões. 
 

24/03 a 01/04/2018 – 09 dias 
 

1º DIA 24/03/18 (sábado) BELÉM / FORTALEZA  
Apresentação para embarque às 06hs em frente à FAMTUR. Às 07hs saída com paradas para 
alimentação e higiene pessoal. Pernoite a bordo.  
2º DIA 25/03/18 (domingo) FORTALEZA 
Chegada para o começo da manhã. Hospedagem e ou saida para City-tour, visitando os principais 
atrativos da “terra de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel”. Após o tour, tempo livre para realizar 
algumas compras.  Noite livre.  Sugerimos uma visita à feirinha, na beira mar. 

3º DIA 26/03/18 (segunda-feira) FORTALEZA 
Após café da manhã, saída para banho de mar na paradisíaca praia do Cumbuco, famosa por suas lagoas; 
também possui uma das melhores estruturas turísticas do Ceará. Retorno ao hotel às 15h. Noite, By Night  

4º DIA 27/03/18 (terça-feira) FORTALEZA / RECIFE 
Dia livre para atividades pessoais e as 17:00hs saída com destino a Recife, pernoite a bordo. 
5º DIA 28/03/18 (quarta-feira) RECIFE  
Chegada para o começo da manhã, hospedagem e ou City-Tour para conhecermos os principais 
atrativos turísticos da “Veneza brasileira”. Noite livre 
6º DIA 29/03/18 (quinta-feira) RECIFE / PORTO DE GALINHA / RECIFE  
Após café da manhã, saída para banho de mar na Praia de Porto de Galinhas, localizada no 
município de Ipojuca, a 70 quilômetros de Recife, emoldurada por piscinas naturais com águas 

mornas e transparentes repletas de peixes coloridos e jangadas deslizando de um lado para o 
outro na maré baixa. Retorno às 15hs para o hotel. By Night no Shopping. 
7º DIA 30/03/18 (sexta-feira) RECIFE / CARUARU 
Após café da manhã, saída para Caruaru, no qual iremos visitar a maior feira ao ar livre da 
América Latina, as 15:hs.saído para Fazenda Nova, onde assistiremos ao Espetáculo da Paixão 
de Cristo (ingresso não incluso). Após o espetáculo, hospedagem. 
8º DIA 31/03/18 (sábado) CARUARU/ BELÉM  
Após café da manhã, saída para visitarmos as feiras de Caruaru e Toritama, nas quais você 
poderá aproveitar para fazer suas compras, após almoço, saída com destino a Belém. Percurso 
com paradas para alimentação e higiene pessoal. Pernoite a bordo.  
9º DIA 01/04/18 (domingo) BELÉM 
Chegada prevista para o começo da noite. Fim de nossos serviços! VOLTE SEMPRE! 
  

Nossos serviços incluem:  
Transporte em ônibus de turismo, luxo, leito, equipado com ar condicionado, TV, DVD, som ambiente, frigobar, cafeteira elétrica 
e toalete;  
Hospedagem em hotéis 3 ou 4 estrelas com café da manhã;  
Serviço de bordo (água mineral, refrigerante, cafezinho e lanche);  
Guia acompanhante e City-Tour com Guia Local;  
Passeios descritos no programa, exceto opcionais.  
Brinde Famtur  
IMPORTANTE:  

* Este roteiro não inclui ingressos, nem despesas extras de quaisquer espécies;  
* A FAMTUR reserva-se o direito de alterar a ordem da programação e horários, caso necessário, para o bom andamento da excursão;  
* Este roteiro esta sujeito a reajuste, sem aviso prévio;  
* Hospedagens iniciam às 12h. Entrada antecipada somente se houver disponibilidade;  
* O passageiro que comprar Triplo e não puder ser acomodado em APT Triplo por falta de uma terceira pessoa, será acomodado em APT Duplo, sendo cobrada a 
diferença de valor correspondente ao respectivo apartamento;  
*Favor ler o contrato que rege a compra do produto FAMTUR.  

PREÇO POR PESSOA: R$ 1.790,00 em Aptº TPL Para Apt. Duplo acrescentar 10% sobre o valor do Triplo 

Saída garantida para grupo mínimo de 50 pessoas 
 

FAMTUR VIAGENS E TURISMO 

Rua Diogo Móia, 740 – Umarizal   Belém-PA   Fones: (0**91) 3241-9203 / 3223-3605. 
 Site: www.famtur.com.br             E-Mail: famtur@famtur.com.br 

http://www.famtur.com.br/


 
          
 
 


