
                                      Roteiro:
1º dia – 19 agosto (sexta-feira) – FORTALEZA / 
PESQUEIRA (750 km / 12 horas)
Comparecimento ao pátio da Paróquia de Nossa Senhora da 
Piedade às 06:30 horas para embarque em ônibus com destino 
cidade de Pesqueira (PE.). Chegada prevista no início da noite. 
Acomodação em pousada e jantar (incluído).

2º dia – 20 agosto (sábado) - PESQUEIRA / CIMBRES / 
PESQUEIRA
Café da manhã e saída para conhecer o Santuário de Nossa 
Senhora das Graças, localizada no distrito de Cimbres. No local foi 
instalado um grande painel com textos e imagens sobre toda 
história da aparição da virgem, em 1936, além da realização de 
uma requalificação completa nas escadarias do santuário, que 
contam com 315 degraus, rampas e corrimões para dar acesso ao 
destino. À tarde, visita ao Castelo de Pesqueira, que foi 
construído por um comerciante no lugar da antiga casa, 
demorando 20 anos para completar a obra. Com mais de 2 mil 
metros quadrados e 40 metros de altura, o local se divide em dois 
andares da casa e cerca de seis quartos, chamando a atenção dos 
turistas pela a beleza e grandiosidade. Tempo para almoço (não 
incluído). Retorno a pousada e jantar (incluído).

3º dia –21 agosto (domingo) – PESQUEIRA / FORTALEZA
Café da manhã. Em horário a combinar, embarque em ônibus de 
retorno para Fortaleza. Chegada e fim dos nossos serviços!!!

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
Ônibus com ar condicionado para todo o trajeto; 02 diárias de 
hospedagem em pousada com café da manhã em apartamento 
para 02 (duas) pessoas; para quarto individual, terá acréscimo 
no valor; Refeições: 02 jantares (sem bebidas); Seguro viagem 
(com cobertura até 80 anos) ; Representante da Plutarco Turismo 
e do diretor espiritual acompanhando o grupo;  Kit: mochila saco 
com cadarço;  Brindes para sorteio. 
( Para clientes acima de 80 anos, é cobrado valor adicional do seguro viagem.)

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
Pernoites e refeições que excedam o estabelecido no programa; 
Gorjetas a guia e motorista; Passeios opcionais; Multa por 
excesso de bagagem; Bebidas e refeições não mencionadas no 
roteiro; Extras de caráter pessoal (telefonemas, táxis, frigobar, 
internet, lavanderia, etc); Tudo quanto não esteja, 
expressamente mencionados como incluído no programa. 

VALOR DA PEREGRINAÇÃO: PARTE TERRESTRE  –  POR PESSOA:

EM QUARTO DUPLO ................................... R$ 1.200,00
EM QUARTO TRIPLO .................................. R$ 1.170,00

 (Preço calculado para um grupo  de 40 passageiros viajando juntos). Vagas limitadas.
Obs.: a viagem deverá estar quitada no máximo até 20 dias antes do embarque.

FORMA DE PAGAMENTO: CHAVE PIX: 03.950.651/0001-30

Quarto DUPLO = 06 x R$: 200,00  (março a início de agosto/2022).

Quarto TRIPLO = 06 x R$: 195,00 (março a início de agosto/2022).

Dados bancários: 
Plutarco Turismo Ltda  
Banco do Brasil:  Agência: 3473-8  / Conta corrente: 18.765-8	
Banco Santander:   Agência: 1584 / Conta corrente: 13.001005-2
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TAXA DE INSCRIÇÃO / ADESÃO: 
A taxa de inscrição/adesão é de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), que 
está inserida no valor total da viagem e em caso de desistência por parte do 
passageiro, a referida taxa não será restituída em nenhuma hipótese ao 
passageiro, porque será utilizada para ressarcimento de despesas 
administrativas e/ou caução para operadora terrestre e hotel. 

PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO, SEM PRÉVIO AVISO:
O preço do programa constante neste folheto foi calculado por ocasião de 
sua cotização (Março/2022). Estão, por conseguinte, sujeitos a alterações de 
preços.

COMPARTILHAMENTO DE QUARTO:
Este programa está orçado para acomodação em apartamentos duplos e 
triplos. Quando o passageiro não tiver o companheiro para compartilhar o 
quarto, a Plutarco Turismo procederá a lotação dos passageiros de acordo 
com o ingresso no grupo de viagem para consolidação da “Lista de 
Quartos”, exigida pela pousada. Porém, a agência não se responsabiliza 
pelos hábitos e costumes dos passageiros alocados em quartos duplos e 
triplos. 
Suplemento para quarto individual R$ 280,00 .

CONDIÇÕES GERAIS:
O ato de Inscrição para participação no presente programa de viagem, 
implica automaticamente na adesão do participante às condições gerais e 
específicas deste Contrato de Viagem. 

Informações e inscrições:
(85) 3265-3277 / 9.8879-3555  

 

De: 19 a 21 de agosto de 2022
A cidade de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, é reconhecida pelos pontos turísticos que 
trazem histórias, religião e natureza. A localização na encosta do Planalto da Borborema 
apresenta terrenos altos, onde em um deles foi construído o Monte das Graças, em dezembro de 
2005. O local, que tem uma altura de 12 m e elevação de 744 m, mostra uma bela vista da cidade 
e abriga ao lado o Santuário de Cimbres, que possui uma gruta com a imagem da santa no 
interior. O local atrai fiéis que querem conhecer o lugar onde Nossa Senhora das Graças 
apareceu, entre 1936 e 1937, segundo duas jovens (Maria da Conceição e Maria da Luz /Irmã 
Adélia). A Igreja Católica reconheceu oficialmente, que a Irmã Adélia, pode ter presenciado a 
aparição de Nossa Senhora em Cimbres, no município de Pesqueira. O reconhecimento foi 
registrado em uma Carta Pastoral escrita pelo bispo diocesano de Pesqueira, Dom José Luiz 
Salles, que será enviada ao Vaticano, em breve.  O documento será incluído no processo de 
beatificação e canonização de Irmã Adélia, aberto em 2019 pela Diocese, e que pode fazer da 
religiosa, falecida em 2013 aos 90 anos de idade, a primeira santa nascida em Pernambuco.  
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