
 

 
 

PROGRAMAÇÃO 
EXCURSÃO: TRIUNFO PE – 23 a 26.04.2020  

 
Triunfo está localizado na parte setentrional do Vale do Pajeú, cidade de um povo hospitaleiro está 
rodeada de serras e vegetação sempre verde. Triunfo passou a ser conhecida como “O Oásis no 
Sertão”. Tudo em Triunfo parece ter sido talhado com primor: as ruas cheias de ladeiras e calçadas 
com paralelepípedos, o casario singelo, as antigas construções datadas do século XIX, os seculares 
e tradicionais convento e igrejas, as edificações em pedra bruta, a história do cangaço que nos faz 
voltar no tempo, os mirantes, cachoeiras, grutas, a belíssima visão do Pico do Papagaio, ponto mais 
alto de Pernambuco com 1.260 m, de onde é possível avistar seis cidades do Vale do Pajeú, os 
caretas com seus trajes que deixam os visitantes curiosos e deslumbrados com tamanha beleza com 
mais de um século de existência. O famoso açude João Barbosa Sitônio localizado no centro da 
cidade, conta com a presença do Cine Teatro Guarany inaugurado em 1922 e construído com rocha 
e óleo de baleia para dar sustentabilidade aos três pavimentos do prédio que é uma das 20 
Maravilhas de Pernambuco segundo votação realizada pela Fundarpe. 

 
Data: 23/04/2020 (quinta-feira) 

 00h00 - Saída do Sesc Potilândia  
 Parada para Café da Manhã (não incluso)  
 9h – Previsão de chegada no Sesc Triunfo (Check-in apenas às 14h) 
 12h – Almoço no Hotel (incluso)  
 Tarde Livre – programação do Hotel 
 18h – Jantar no Hotel (incluso) 
 Noite Livre - Conferir a programação do Hotel 

Data: 24/04/2020 (sexta-feira)  
 07h – Café da manhã  
 08h30 – City Tour com visita aos principais pontos turísticos: Incluindo o Cine Theatro 

Guarany, Lago João Barbosa, Arruado do Padre Ibiapina e seu Conjunto Arquitetônico, 
Delícias de Triunfo, Beco das Viúvas, Antigo Gerador, Igreja do Rosário, Fábrica de Criação 
Popular (antiga cadeia), Museu de Triunfo e Casarios (roteiro explorado a pé pela 
proximidade)  

 13h – Almoço no Hotel (incluso) 
 Tarde livre – Desfrutar as dependências do Hotel e passeio no teleférico do Sesc (ingresso 

não incluso – desconto com o cartão Sesc)   
 18h – Jantar no Hotel (incluso) 
 Noite Livre – Conferir a programação do Hotel  

 Data: 25/04/2020 (Sábado)  
 07h – Café da manhã  
 08h – City Tour com visita a Casa Grande das Almas (casa que abrigou Lampião), Engenho 

São Pedro,  
 

 
 
 
 

 12h30 – Almoço no Hotel (incluso) 
 14h00 – Passeio Rural: Pico do Papagaio, Cacimba de João Neco e Furna dos Holandeses 
 18h00 – Jantar no Hotel (incluso) 
 Noite Livre – Conferir a programação do Hotel  

Data: 26/04/2020 (Domingo)  
 07h – Café da manhã e check-out 
 09h – Saída para Natal 
 12h – almoço na estrada (não incluso)   
 19h – Previsão de Chegada  
 

                                           
     

                              
                   
*Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos 
diversos, imprevistos, sugestões de guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança. Saída 
com no mínimo 39 pagantes. 

 

VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO  
 R$ 630,00 Trabalhador do Comércio/Dependente  
 R$ 710,00 Conveniado 
 R$ 770,00 Público em Geral 
Dividido em 10X sem juros nos cartões de credito 

Valores para Crianças 
* 50% da categoria – Crianças de 02 a 05 anos e 11 meses 
* 70% da categoria – Crianças de 06 a 10 anos e 11 meses 
*Criança de 0 a 1 anos e 11 meses não paga e viajando no colo dos pais 

 
INCLUSO: ônibus executivo, hospedagem com café da manhã em quarto duplo, 03 almoços, 03 jantar, 
serviço de bordo (kit lanche - ida), passeio rural, city tour, guias credenciados e seguro viagem.  


