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DESCRITIVOS DOS TOURS EM PERNAMBUCO 
 
 
 

 RECIFE & OLINDA(Rec-14 // Rec-15 // Rec-16) 
Você vai conhecer o Recife, maior centro cultural, de lazer e serviços do Nordeste. 
Cidade de características diferenciadas, o Recife encanta por seus rios, pontes e pela 
harmoniosa convivência entre a arquitetura moderna e a antiga, legado português da época do 
Brasil Colonial. 
Dentre os atrativos do roteiro, a panorâmica de Boa Viagem, uma das mais bonitas praias 
urbanas do País, com sua orla de prédios elegantes, palhoças de coco verde e mar de piscinas 
naturais; o Cais José Estelita, integrado à Bacia do Pina e ao velho Forte das Cinco Pontas 
(1630); o Bairro do Recife Antigo (parada), exibindo o Parque de Esculturas Francisco Brennand 
sobre o molhe do Porto, construções do século XVII ao início do XX e a Rua do Bom Jesus, 
conhecida durante o período do domínio holandês como Rua dos Judeus, por sediar 
estabelecimentos comerciais judaicos e a Sinagoga Kahal Zur Israel, a primeira das 
Américas, hoje centro cultural.Alcançando a Ilha de Santo Antônio, uma parada na Praça da 
República para admirar o imponente conjunto formado pelo Palácio do Campo das Princesas 
(1841), Teatro Santa Isabel (século XIX) e Palácio da Justiça e deslumbrar-se com a riqueza da  
 

Capela Dourada. 
 
A caminho da Casa da Cultura, onde lhe aguarda o melhor do artesanato nordestino, a visão da 
Rua da Aurora, com seus casarões refletidos nas águas do Capibaribe. 
 
Chegando a Olinda, primeira capital de Pernambuco e cidade consagrada pela UNESCO 
“Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade”, a descoberta de um lugar mágico. 
Por entre ruas e ladeiras de pedras irregulares, adornadas pelo casario colorido, a visita a 
igrejas seculares, ao Mosteiro de São Bento, cujo altar-mor, valioso exemplo do barroco 
brasileiro, foi exposto na Exposição "Brasil de Corpo e Alma", realizada em 2001 no Museu 
Guggenheim, Nova Iorque, à Rua do Amparo e seus ateliês de artesãos e artistas plásticos, ao 
Largo da Misericórdia e ao Alto da Sé, com seus mirantes de horizonte sem fim e a 
oportunidade de saborear uma deliciosa tapioca com queijo(opcional).  

 
R$ 40,00 p/pessoa. 
 
Informações importantes: 
>>Este passeio poderá ser realizado em 4horas, 04horas + 02Horas p/parada  almoço e em 
08horas, no tarifário cada duração terá o sua respectiva tarifa. 
>>Valores cobrados para visitação: 

RECIFE: 
Sinagoga Kahal Zur Israel – R$ 10,00 (Dez reais) 
Capela Dourada – R$ 3,00 (Três reais) 
Olinda: 
Igreja São Francisco – R$ 1,00 (Hum Reais) 
Cadetral da Sé – R$ 2,00 (Dois reais) 
(As taxas de visitação estão sujeita a alteração sem prévio aviso, e prudente solicitar os valores 

na reserva dos serviços, pois as mesmas não encontram-se incluídas nas nossas tarifas) 
 
>>>Em Olinda por determinação de lei municipal,  é proibido o acesso de veiculo de grande 
porte na parte histórica da cidade (Ônibus e Micro-onibus), assim o roteiro é realizado por 
caminhada, fazendo necessário a utilização de sapatos confortáveis, roupas leve e protetor 
solar.   
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RECIFE     OLINDA 
 

    
 
 
 
 
 
2 – RECIFE CULTURAL COM ENTRADA (Rec-18) 
 
Você tem encontro marcado com a arte e a cultura pernambucana. No Museu Oficina 
Cerâmica Francisco Brennand, instalado nas terras do antigo Engenho São João, um acervo 
de mais de dois mil trabalhos do renomado artista. São esculturas, pinturas e cerâmicas, 
habitantes fantásticos de exóticas formas espalhados numa área de 15.000m², dentro dos 
velhos galpões ou ao ar livre, perfeitamente integrados à natureza. No principal pátio, Brennand 
criou um conjunto que tem a magia de um templo, no qual misturou lagos, totens, colunas , 
altos muros inteiramente revestidos em cerâmica e uma arquitetura híbrida, exótica e meio 
delirante, com impacto visual intraduzível em palavras.  
 
A seguir a visita ao Museu do Homem do Nordeste, centro de referência da Região. Com 
uma exposição permanente de 3.500 peças e documentos, o Museu proporciona uma viagem 
que une passado e presente. O primeiro estágio destaca os índios, cuja cultura é apresentada 
nos contextos arqueológico e antropológico. Em seguida, os principais aspectos da vida colonial 
nordestina. O mundo luso-afro-brasileiro divide espaço com o Brasil holandês. Assim vão 
surgindo paisagens criadas na monocultura da cana-de-açúcar. Também estão contempladas as 
manifestações socioculturais da Região, a exemplo da economia informal, da arte popular, do 
artesanato, dos festejos do povo e da sua religiosidade, incluindo elementos dos cultos de 
xangô. 
 
R$ 35,00 p/pessoa. 
 
Opcional: 
 
Instituto Ricardo Brennand - instalado em terras do antigo Engenho São João, inclui em 
seu acervo permanente obras de Frans Post, Jean Baptiste Debret, Facchinetti, Eliseu Visconti, 
entre outros pintores, além de uma biblioteca com 10 mil volumes, tapeçarias francesas, 
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esculturas italianas, mobiliário inglês, armaduras medievais e conjunto de armas 
brancas.séculos XVI ao XIX. 
 
Funcionamento: 
Museu/Atelier Francisco Brennand – segunda a sexta – 08:00 às 17:00 
Instituto Ricardo Brennand -  Terça a domingo -  09:00 às 17:00 
 

 
 
Museu Homem do Nordeste – ter, qua e sex (11 as 17 horas) 
                                            qui (8 as 17 horas) 
                                            sabado e domingos (13 as 17 horas) 
 
O Museu do Homen do Nordeste encontra-se atualmente fechado para visitação, 

pois esta passando peloprocesso de restauração do seu arquivo, desta forma será 
substituído pelo Instituto Ricardo Brennand.  
 
 
FRANCISCO BRENNAND    RICARDO BRENNAND   
        
 

    
 

 
 
 
 
3 – TOUR DE COMPRAS (Rec-14) 
A diversidade do seu comércio faz do Recife um dos mais importantes pólos de turismo de 
compras do Nordeste. Nosso roteiro contempla três locais perfeitos para você adquirir algo 

especial, ganhar ponto com os amigos, presenteando-os com um souvenir, e até fazer bons 
negócios. No Mercado de São José, uma verdadeira Bagdá tropical que funciona numa bela 
edificação em ferro datada de 1875, 542 boxes exibem grande variedade de produtos, desde 
roupas, folhetos de cordel, ervas medicinais, doces regionais, redes e calçados aos artigos de 
umbanda. 
Na Casa da Cultura, instalada no prédio da antiga  
Casa de Detenção (1855), uma mostra do diversificado artesanato nordestino, reunindo 
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cerâmica figurativa e utilitária, rendas e bordados, artigos em couro, trançados, talhas, redes, 
tapetes e um sem número de outros interessantes trabalhos.  
Em Boa Viagem, a visita ao Shopping Center Recife, megamall da Região e hoje um dos 
maiores do País, com 8 lojas âncoras, 465 lojas satélites e 4 praças de alimentação. E nos 
jardins do Shopping, numa área de 19.000m², o Pátio das Esculturas, contando com peças que 
refletem os mais variados temas e técnicas. Neste verdadeiro museu a céu aberto, um dos mais 
representativos acervos contemporâneos das artes plásticas brasileiras, em especial da 

nordestina. 
 
R$ 35,00 p/pessoa. 
 
Mercado São Jose – Funcionamento 
Segunda a sábado – 06:00 as 17:30 
Domingo – 06:00 as 11:30 

 
Casa da Cultura – Funcionamento 
Segunda a sexta – 09:00 as 19 horas 
Sábado – 09:00 as 18:00 horas 
Domingo – 09:00 as 14:00 horas 
 
Shopping Center Recife e Paço Alfandega– Funcionamento 

Segunda a sábado – 10:00 as 22:00 horas 
Domingo – 12:00 as 20:00 horas 
 

IMPORTANTE: Poderá ser subsitituido o Shopping Center Recife pelo Shopping Paço 
Alfândega - A antiga Alfândega do Recife, como é conhecido o prédio-sede do Paço 

Alfândega, começou a ser construída em 1732 para abrigar os padres da Ordem de São Felipe 
Neri do Convento dos Oratorianos, numa construção imponente que, desde então, tornou-se 
marcante na paisagem da cidade.A restauração do prédio da antiga alfândega, transformando-o 
em um empreendimento de comércio, cultura e lazer, resgata uma imagem do Recife esquecida 
ao longo do tempo numa área de extrema importância para história da cidade.  
Sua localização é singular, às margens do Rio Capibaribe, onde funcionava, desde a ocupação 
holandesa, o porto de Pernambuco, considerado no século XVIII o de maior movimentação das 

Américas. A recuperação do prédio é uma obra de arte que, por definição do seu novo uso, 
será apreciada pelos moradores e visitantes de Pernambuco. 

Importante: Utilizar tarifa do CityTour (06 Horas) 

 

4 – RECIFE BY NIGHT(REC-17) 

 

OPÇÕES: 

4.1-RecifeAntigo 
É o maior pólo de animação noturna da cidade, com bares, restaurantes, choparias, cafeterias, 
creperias e casas noturnas. O histórico e belo cenário da Rua do Bom Jesus, a chamada Rua 
dos Judeus na época da dominação flamenga a Pernambuco (século XVII), abriga a maior 
concentração dos equipamentos de alimentação e lazer.  



 

 5 

Aos domingos é realizada no local uma interessante feira de arte e artesanato. 
Saídas:  quinta a domingo. 

R$ 35,00 p/pessoa. 
 
4.2 - Serenata de Olinda 
Um programa especial para quem deseja entrar no clima de romantismo e nostalgia das noites 

olindenses. Saindo da Praça de São Pedro Mártir, seresteiros e público percorrem as ruas do 
Sítio Histórico, cantando e louvando a Cidade Patrimônio Mundial ao som de violões e violinos.  
Saídas: sextas-feiras 
 
 

5 – F/Day Porto de Galinhas – Litoral Sul (REC-19) 

Situada a 63 quilômetros do Recife, Porto de Galinhas é o principal pólo turístico do litoral sul 
de Pernambuco. Sempre brilhando na mídia nacional e internacional como uma das três mais 
belas praias do Brasil, Porto de Galinhas alia à sua atraente paisagem de coqueirais e mar azul 
um clima de eterna festa. E tudo se pode fazer por aqui: mergulhar em piscinas naturais, com 
direito à companhia de peixinhos coloridos, curtir o sol numa espreguiçadeira saboreando 

deliciosas iguarias do mar, fazer amizade com gente de toda parte do mundo ou circular pela 
charmosa vila, repleta de bares, restaurantes e lojinhas onde não faltam souvenires e peças 
artesanais 

OPCIONAIS: 
- Passeio em jangada, embarcação típica do nordeste brasileiro. 
Duração: cerca de 1 hora. (Depende da tabua de maré) 

tarifa por pessoa – R$ 10,00 
- Passeio em bugre pelas vizinhas praias de Cupe, de um verde mar aberto e muitos 
coqueiros; Muro Alto, perfeita para os que gostam de mar com jeito de piscina, pois um 
paredão de cerca de 3 metros circunda toda a praia, contendo suas águas; Gamboa, tranqüila e 
de paisagem primitiva; e Maracaípe, palco de campeonatos de surfe. Duração: em torno de 2 
horas. 
Tarifa Buggy – R$ 150,00 
- Passeio em escuna à bela e primitiva Praia dos Carneiros e Santo Aleixo, uma pequena e 
encantadora ilha tropical – Sob consulta 
Duração:Dia inteiro. 

R$ 45,00 p/pessoa. 
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6 – F/DAY PRAIA DE GAIBU & CALHETAS – Litoral sul (rec-21) 
A 47 quilômetros do Recife, no Cabo de Santo Agostinho, desponta Gaibu, tradicional lugar de 
veraneio. Coqueiros, um mar propício aos banhos e à pratica de surfe, bares e restaurantes 

compõem o cenário desta praia, também marcado pela formação rochosa que a separa de sua 
irmã menor, a incrivelmente bela enseada de Calhetas.  
Aliás, alcançar a pequena notável através de escalada é a opção perfeita, mas, as pessoas que 
não apresentam condicionamento físico para caminhadas poderão contar com 
transporte(opcional). Em Calhetas, você vai descobrir os segredos de uma praia que, com 
apenas 150 metros de areia, tornou-se um dos símbolos do litoral pernambucano: vegetação 
primitiva, rochedos a oferecer mirantes, águas cristalinas, mornas e profundas, especiais para 

mergulho. Calhetas reserva deliciosos encontros com o sabor das iguarias do mar. Imperdível!  

R$ 45,00 p/pessoa. 

OPCIONAIS:PASSEIO DE BUGGY - Passeio imperdível para conhecer as belezas da região, 
Inicia-se no divertido Banho de Argila ou conhecido como banho de lama com propriedades 

medicinal), passando  nas Praias de Pedra do Xaréu, Enseadas dos Corais, Gaibú, Paraíso , Vila 
de Nazaré e, chegando a praia de  Calhetas com parada para almoço (opcional). 
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7 – PRAIA DE CARNEIROS – LITORAL SUL(REC-22) 
Travessia  de barco nos leva a irresistível Praia dos Carneiros, praia ainda primitiva que 
lembra algumas da mais belas áreas do Caribe. Metade da praia é de mar, metade de rio. O 
cenário de coqueiros na areia branca, do paredão formado pelo arrecifes, das piscinas naturais, 
dos bancos de areia e, ao fundo, do estuário do Rio Formoso com manguezais compõe um 
espetáculo de cores simplesmente inigualável. 

R$ 70,00 p/pessoa. 

OPCIONAIS: Passeio de CATAMARÃ – visualizando manguezal, ecossistema de grande 
importância para preservação animal. Tarifa sob consulta. 
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8 – IGARASSU & ILHA DE ITAMARACA(REC-20) 
Situado a 30 quilômetros do Recife, Igarassu é berço da história de Pernambuco, tendo 
recepcionado, em 1535, a comitiva portuguesa que conduzia o donatário da Capitania, Duarte 
Coelho Pereira. Ruas de pedras irregulares, belas construções religiosas e um singelo casario 
lembram o passado da cidade, marcado pela participação em lutas libertárias e períodos de 
progresso econômico decorrentes do cultivo da cana-de-açúcar.  
O roteiro contempla visita à Igreja dos Santos Cosme e Damião, o mais antigo dos templos 
católicos em terras brasileiras, datado de 1535, e ao Convento de Santo Antônio, abrigando 
representativa pinacoteca da fase colonial.A caminho da Ilha de Itamaracá, faremos uma 
parada em Itapissuma, conhecida como a “Terra dos Crustáceos”, lindamente situada às 
margens do Canal de Santa Cruz. Atravessando a Ponte Getúlio Vargas, chegamos à Ilha, com 
suas praias de águas tranqüilas, monumentos históricos e o doce sabor das muitas frutas 
tropicais e dos “roletes de cana”. É hora de conhecer o Engenho São João, o primeiro a vapor 
do País; o Centro de Preservação do Peixe Boi Marinho, com exposição temática e 
grandes aquários onde os filhotes são preparados para reintrodução ao habitat natural; e o 
Forte Orange, primitiva construção holandesa reconstruída em pedra e cal pelos portugueses 
no ano de 1654. A localização do Forte é privilegiada: à beira-mar, em frente à ilhota da Coroa 
do Avião, base de pesquisas de aves migratórias e point turístico, e tendo em seu entorno 
bares populares, além da oferta de equipamentos e serviços para a prática do lazer náutico.  
 
R$ 45,00 p/pessoa. 
 
OPCIONAL 
IGARASSU 
Igreja São Cosme e Damião – Taxa entrada – R$ 1,00 
Funcionamento: Segunda a sexta – 08:00 as 17:00  
                              Sábado e Domingo – 09:00 as 12horas 
Convento Santo Antonio 
Funcionamento: Segunda a sexta – 08:00 as 17:00  
                              Sábado e Domingo – 09:00 as 12horas 
(Taxa de Visitação – R$ 2,00 (cada monumento) 
ITAMARACA 
Centro de Preservação Peixe Boi 
Funcionamento – Terça a domingo – 09:00 as 17:00Horas 
Taxa de visitação – R$ 3,00 
FORTE ORANGE 
Funcionamento – Terça a domingo – 09:00 as 17:00 horas 
Taxa de visitação – R$ 2,00 
 
8.1 - TRAVESSIA DA ILHA DE ITAMARACA PRA COROA DO AVIÃO: A Ilha de Itamaracá 
é formada por várias praias, quase todas de águas calmas e cristalinas. Um dos pontos 
turísticos da Ilha é a Praia do Forte Orange, de onde pode ser feita a travessia, de barco ou 
jangada, até a Coroa do Avião, uma pequena ilha que  dispõe de belas e inesquecivel paisagens 
dentre ela um belissimo pôr do sol, um passeio a pé da para circundar toda ilhota. Tarifa sob 
CONSULTA. 
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9 – F/day Praia de Maragogi (REC-24) 

Localizada nas Alagoas, bem próxima à divisa do estado com Pernambuco e a cerca de 125 
quilômetros do Recife, Maragogi é uma praia fascinante. Sua marca registrada são as galés ou 
piscinas naturais, que ficam a 6 quilômetros da costa e podem ser apreciadas com maré baixa. 

Paisagem tropical, céu e mar integrados em tons de azul, tranqüilidade e uma culinária 
deliciosa, que tem como carro-chefe as peixadas e camarãozadas, também caracterizam este 
verdadeiro pedaço de paraíso que oferecemos a você. 

R$ 65,00 p/pessoa. 

OPCIONAL: 
O atrativo principal da famosa praia de  Maragogi são as piscinas naturais, que lá são 
conhecidas com Galés. Trata-se de um paraíso quase perdido a 6km da costa formado por 
uma série de recifes e corais que na maré baixa proporcionam um visual deslumbrante. O 
acesso é feito por catamarãs (R$ 35,00 por pessoa) ou lanchas que podem ser alugadas no 
próprio vilarejo. A horário de formação das piscinas varia de acordo com a maré, mas 
geralmente o melhor e ir de manhã bem cedo. Após o percurso de barco chegamos a um 
paraíso no meio do oceano: as águas são cristalinas, a areia branquinha, formada de cascalho 
dos corais e no fundo centenas de peixinhos coloridos nadam ao seu lado: você pode dar 
comida na boca deles ou simplesmente observá-los com máscaras e snorkel fornecidos pelo 
pessoal que organiza os passeios. 
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10 – F/DAY JOAO PESSOA – PB (REC-23) 

 
Terceira cidade mais antiga do Brasil (1585) e uma das mais verdes do mundo, conforme 
classificação da ONU, João Pessoa é uma encantadora mistura de tranqüilidade, história e 
natureza. Dentre os atrativos históricos e turísticos, nosso roteiro contempla uma visita ao 
Pavilhão do Chá, belo monumento localizado na Praça Venâncio Neiva, à Lagoa do Parque 
Solon de Lucena, o mais conhecido cartão postal da cidade, com suas palmeiras imperiais e 
árvores frondosas, e à orla, plena em praias de águas verdes e calmas. Uma das mais 

badaladas é a de Tambaú, ponto de partida para o conjunto de corais de Picãozinho, a 700 
metros da costa. Outro destaque é a Praia do Cabo Branco, com o marco geográfico que 
assegura à Paraíba o título de “lugar onde o sol nasce primeiro”: a Ponta do Seixas, uma falésia 
de argila e vegetação preservada. 
 
R$ 70,00 p/pessoa. 

 
OPCIONAL: 
O belo pôr do sol na Praia de Jacaré é um momento dos mais deslumbrantes e poéticos que a 
natureza oferece. O colorido das nuvens tentando encobrir o astro-rei que se recolhe; o 
vermelho-púrpura dominando o horizonte, refletindo os últimos raios nas plácidas águas do rio 
quase mar ouve-se os acordes do Bolero de Ravel nos alto-falantes instalados nos bares, 
enlevando ainda mais a alma e o pensamento de quem ali está presente. 

Extensão até Porto do Sol – SOB CONSULTA. 
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11 – F/DAY CARUARU(REC-25) 
Considerado pela UNESCO "o maior centro de arte figurativa das Américas", Caruaru localiza-se 
no Agreste pernambucano, a 130 Km do Recife. No roteiro, uma imperdível visita à feira de 
artesanato, onde proliferam trabalhos em cerâmica, tecelagem, bordados, madeira, palha, 
couro, tecido e outros interessantes materiais;  
ao Alto do Moura, residência/oficina de diversos artistas populares e lugar onde está situada a 
Casa Museu do Mestre Vitalino, preservando a memória do precursor do boneco de barro em 
Pernambuco; e à Vila do Forró, espaço cenográfico que reproduz um pequeno vilarejo do 
interior e local onde reina a animação durante o ciclo junino, o Museu do Forro, acervo 
Vale ressaltar que o caminho para Caruaru é um atrativo à parte, descortinando belíssimas 
paisagens e oferecendo a visão de outros municípios turísticos de Pernambuco,  
a exemplo de Gravatá, cidade serrana com construções em estilo alpino e excelente clima, e 
Bezerros  conhecido pelo seu Carnaval dos Papangus e por suas xilogravuras, também oferecer 
o Centro de Artesanato de Bezerros a às margens da BR-232. O lugar oferece uma rica 
exposição com obras de mais de 400 artistas pernambucanos. Confeccionados com técnicas e 

materiais diversos, os trabalhos mostram o que cada região tem de mais representativo no 
artesanato. O Centro também funciona como ponto de encontro de artesãos, oferecendo 
oficinas arte-educativas, orientação para trabalhos em feiras, exposições e cursos de 
qualificação.   
 
R$ 65,00 p/pessoa. 
 

Centro de artesanato em Bezerros  
Funcionamento – terça a domingo – 09:00 as 18:00 
Taxa de visitação – R$ 1,00 
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