
1° Dia - 12 Jun - SAB - Caxias do Sul / Porto Alegre / São 
Paulo / Petrolina-PE / Juazeiro-BA:   
Saída de Caxias do Sul para embarque em ônibus de turismo com 
destino ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Embarque 
para São Paulo e conexão para Petrolina, chegada, recepção e 
traslado ao hotel. À tarde, saída para conhecer Petrolina-PE e 
Juazeiro-BA. No passeio, veremos a Igreja Matriz N. Sra. Rainha dos 
Anjos, a Catedral do Sagrado Coração de Jesus, a Orla, o Mercado 
Turístico, o Museu do Sertão e o Monumento da Integração, já em 
Juazeiro-BA, atravessando a Ponte Interestadual Presidente Dutra, 
veremos a Orla, Igrejas, a Orla Fluvial, a Oficina do Artesão, 
Monumentos Históricos e Shopping Center. Retorno ao hotel. 

2° Dia - 13 Jun - DOM - Petrolina / Vinícola / Vale do São 
Francisco / Vapor do Vinho (Rodo-Navegação):  
Café da manhã no hotel. Saída para visita da Vinícola 
Terranova Miolo no Vale do São Francisco-BA, onde 
conheceremos os vinhedos, a produção e teremos uma 
degustação de vinho, espumante e brandy. Finalizaremos a 
visita na Fazenda Grand Valle Agrícola, especializada no cultivo 
e processamento de Manga, de uva de mesa, etc. Na 
continuação, embarque no Vapor do Vinho, com música ao 
vivo e almoço incluído, para navegar pelo Lago de Sobradinho, 
o maior lago artificial da América Latina, construído pelo 
represamento das águas do rio São Francisco, rio que passa 
por 5 estados brasileiros: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 
Sergipe e Alagoas. Retorno ao hotel. 

3° Dia - 14 Jun - SEG - Petrolina-PE / Abaré-BA / 
Paulo Afonso-BA / Canindé de São Francisco-SE:  
Café da manhã no hotel e saída com destino a Canindé de São 
Francisco-BA. Parada em Ibó - Abaré-BA e continuação até 
Paulo Afonso-BA. Passeio com guia local pela cidade, 
passagem pelo Monumento ao Touro a Sucuri com parada no 

mirante da Hidrelétrica de Paulo Afonso, na sequência, 
atravessaremos o Lago Paulo Afonso através da Av. Velho Chico 
e a seguir conheceremos a Ponte de Aço Dom Pedro II, que liga 
a Bahia e Alagoas. Continuação para Canindé de São 
Francisco-BA. Acomodação no hotel. Jantar. 

4° Dia - 15 Jun - TER - Canindé de São Francisco-SE / 
Piranhas-AL / Cânion do Xingó / Mirante da Hidrelétrica:  
Café da manhã no hotel. Saída para ponte sobre o Velho Chico 
em direção as Alagoas, passando por Piranhas-AL e, a seguir, 
embarque em Catamarã para visitar navegando o Cânion do 
Xingó, entre os estados de Sergipe e Alagoas. O Cânion é um 
verdadeiro tesouro escondido, onde é possível fazer um passeio 
de catamarã por suas águas verdes e por entre seus paredões 
de pedras alaranjadas. No retorno, parada em Piranhas e, na 
continuação, visita panorâmica do Mirante Chesf do Complexo 
Hidrelétrico de Xingo. Retorno ao hotel. Jantar. 

5° Dia - 16 Jun - QUA - Canindé / Piranhas - Rota do 
Cangaço / Navegação do Velho Chico / Entremontes / 
Gruta de Angico - Trilha do Lampião:  
Café da manhã no hotel. Saída pela a ponte do Velho Chico para 
Alagoas, embarque em catamarã na cidade de Piranhas-AL para 
conhecer a Rota do Cangaço. Navegaremos pelo Rio São Francisco 
até Poço Redondo, em Sergipe. Parada em Entremontes, pequeno 
vilarejo, em que a tradição do Bordado de Redendê é preservada. A 
seguir, o catamarã segue entre as belezas dos paredões rochosos 
que parece abraçar o Velho Chico em seu último trecho navegável. 
Chegada na Praia de Forquilhas, desembarque para visitar o local 
onde, em 1938, Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros 
foram emboscados e mortos pela polícia. Depois, possibilidade de 
banho nas águas do Rio São Francisco e deliciar-se nos 
restaurantes da praia de Forquilha. Retorno navegando a Piranhas 
com tempo para compras, e chegada no hotel.  Jantar.  

6° Dia - 17 Jun - QUI - Canindé-SE / Neópolis-SE / 
Balsa a Penedo-AL / Laranjeiras / Aracaju:  
Café da manhã no hotel e saída em direção a Aracaju. No trajeto, visita 
da cidade de Neópolis-SE e cruze de Balsa com destino a Penedo-AL, 
hoje uma das cidadezinhas mais belas do estado, fundada no século 
XVI, às margens do Rio São Francisco, guarda um preservado centro 
histórico dos séculos XVII e XVIII. Continuação para a histórica cidade 
de Laranjeiras, berço da civilização Afro-brasileira, com igrejas do 
século XVII. A cidade ainda detém muitos grupos folclóricos com suas 
danças de origem afro. Chegada em Aracaju. Restante do tempo livre. 
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7° Dia - 18 Jun - SEX - Aracaju: 
Café da manhã no hotel e saída para visita dos principais pontos 
turísticos de Aracaju. Visitaremos o Centro Histórico, os 
mercados Tales Ferraz, Albano Franco e Antônio Franco,  para 
conhecermos o artesanato local. A seguir, passeio panorâmico 
pelo Alto da Colina de Sto. Antônio,  a Catedral, a Ponte do 
Imperador, o Mirante da Praia Treze de Julho e a Orla de Atalaia. 
Continuação para a cidade histórica de São Cristóvão, pequena 
cidade de Sergipe, a quarta cidade mais antiga do Brasil, 
fundada em 1590. O passeio é um mergulho na história do Brasil, 
pelo valioso conjunto arquitetônico que possui. A Praça de São 
Francisco, praça principal e cartão de visitas da cidade, foi eleita 
Patrimônio Mundial pela Unesco. Retorno ao hotel. Tempo livre 
para atividades independentes.  

8° Dia - 19 Jun - SAB - Aracaju / Mangue Seco / Salvador:  
Café da manhã no hotel e saída na direção de Salvador. No trajeto, 
parada no Mangue Seco, que tem seu encanto pela simplicidade 
singular do local. A bordo da Escuna Tirzah, chegaremos ao vilarejo 

que serviu de inspiração a Jorge Amado no seu romance “Tieta do 
Agreste”. Continuação da viagem para Salvador, passando pela 
hotelaria da Costa do Sauípe. Chegada e restante do dia livre.  

9° Dia - 20 Jun - DOM - Salvador: 
Café da manhã no hotel e saída para o passeio da cidade, para 
conhecer o Farol da Barra, o Elevador Lacerda, o Mercado Modelo, 
o Pelourinho e a Igreja do Senhor do Bonfim, entre outros. Tempo 
livre para atividades independentes. Sugerimos, à noite, visitar o 
Pelourinho e assistir à apresentação (sujeito a confirmação) do 
Ballet Folclórico da Bahia, no Teatro Miguel Santana.  

10° Dia - 21 Jun - SEG - Salvador / São Paulo / 
Porto Alegre / Caxias do Sul:  
Café da manhã no hotel. Pela manhã, traslado ao Aeroporto de 
Salvador para viagem de retorno a Porto Alegre, via São Paulo. 
Chegada, recepção e traslado em ônibus especial de turismo 
para Caxias do Sul e…   

Até a próxima viagem.  

NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / Porto Alegre / Caxias em 

ônibus especial de turismo;  
- Passagem aérea com as taxas incluídas e 1 bagagem 23 Kg; 
- Hotéis categoria 4*, em aptos. duplos ou triplos, com café da 

manhã; 
- 1 almoço e 3 jantares mencionados no programa; 
- Transporte em ônibus de luxo, com ar condicionado; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat durante todo o 

período, acima de dez passageiros; 
- Seguro de viagem nacional e kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal; 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, aeroporto, 

fronteira, hotéis, etc…; 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

DOCUMENTAÇÃO PARA A VIAGEM: 
Carteira de identidade ou Carteira de motorista válida. 

Av. Itália, 277 Sala 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012  |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

Vinícola Terranova Miolo Vale São Francisco Salvador

VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

Apartamento:
POR PESSOA  

Duplo ou Triplo
POR PESSOA 

Individual

Parte Aérea  
e Terrestre: R$ 6.255,00 R$ 8.515,00

Pagamento: Entrada + Parcelas Entrada + Parcelas

CARTÃO R$2.205 5 x R$ 810 R$2.995 5 x R$ 1.105

BOLETO R$2.205 6 x R$ 675 R$2.995 6 x R$ 920

CHEQUES R$1.625 10 x R$ 465 R$2.210 10 x R$ 630

Atenção: Todas as medidas preventivas  
contra a COVID-19 serão tomadas. 

Aracaju

NOTAS IMPORTANTES: 
- A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
- MAGNIFICAT TURISMO LTDA e ANDES TURISMO LTDA, na qualidade de operadores, declaram que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso e as “Condições gerais e Contrato de Serviços”, regulamentando os direitos e 

deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base os custos de operação do programa no dia 29/07/2020. Eventuais variações destes custos operacionais poderão 

determinar alteração do preço final do programa. Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.  
• Para as viagens durante ou pós-pandemia COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, para viajantes em grupo, aéreos, 

rodoviários ou marítimos, e sobre regras em estabelecimentos, como hotéis, restaurantes, museus, igrejas, etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e 
conforto a fim de garantir a melhor experiência.                                                                                                                                                                      Caxias do Sul, 29 de Julho de 2020.

http://www.magnificat.tur.br

