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O estado de Pernambuco é conhecido por suas praias de águas 
limpas e mornas, guardadas por arrecifes, e pelo artesanato 
típico da região, como os bordados para cama, mesa, banho 
e vestuário, além de peças de madeira e barro, encontradas 
em diversos polos de artesanato. Além da capital Recife, com 
seus rios e pontes, o estado também abriga cidades históricas 
conhecidas, como Olinda, declarada, desde 1982, patrimônio 
histórico e cultural da humanidade. Nas cidades de Garanhuns 
e Triunfo, localizadas na região montanhosa do estado, o Sesc 
mantém centros de turismo e lazer.

Praia da Boa Viagem – Recife

Guia Sesc de Férias
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Garanhuns está situada a 236 km de 
Recife e suas vias de acesso são as 
rodovias BR-232 e BR-423. Diária com 
pensão completa, 109 acomodações (6 
apartamentos para pessoas com defi-
ciência), ar-condicionado, ventilador, 
TV, telefone, cofre e frigobar. Recepção 
aberta 24h. Infraestrutura: centro de 
eventos, piscina térmica, playground, 
brinquedoteca, salas de jogos, fitness 
e leitura, recreação, restaurante, bar e 
lanchonete. 
x Gratuito, 38 vagas.

1 O que fazer na cidade
Confira belezas naturais como a Ca-
choeira da Lunas, a Fonte de Água 
Serra Branca, o Parque Ruber Van 
Der Linden e as Sete Colinas. Visite 

também os santuários da Mãe Rainha 
e de Santa Quitéria de Frexeiras, além 
das galerias Mãos da Terra e Ronaldo 
White, no Sesc Garanhuns. Esculturas 
em barro e madeira e cerâmicas po-
dem ser apreciadas nos endereços de 
artesanato. Na agenda da cidade estão 
as festas de São Sebastião e de Santo 
Antônio, além do Festival de Inverno.
F Chalé Restaurante, China Grill, Res-
taurante Chez Pascoal, Restaurante 
Va randa e Restaurante Relojoeiro.

V Serviços
$ Banco do Brasil, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal, Santander e Itaú. 
R Locável – Corretora e Locadora de 
Turismo e Locorauta. Z Secretaria de 
Turismo de Garanhuns.

Centro de Turismo e Lazer de Garanhuns
V x F $ R Z
Rua Manoel Clemente, no 161 – Centro
CEP: 55293-040 – Garanhuns
Central de reservas

| (87) 3762-8300 fax (87) 3761-1227

m ctlgaranhuns@sescpe.com.br
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Centro de Turismo e Lazer de Triunfo
V x F $ Z
Rua Antonio Henrique da Silva, s/no – São Cristóvão
CEP: 56870-000 – Triunfo
Central de reservas

| (87) 3846-2800 fax (87) 3846-2800

m triunfo@sescpe.com.br

Situado no Sertão do Pajeú e chamado 
de “Oásis do Sertão”, Triunfo está 
a 1.260 m de altitude e a 400 km de 
Recife. Com temperaturas que variam 
entre 28º C no verão e 5º C no inverno, 
a cidade oferece aos visitantes casarios 
antigos, mirantes naturais, cachoeiras 
e engenhos artesanais. Os principais 
acessos são feitos pelas rodovias BR-232 
e PE-365. Diária com pensão completa, 
60 acomodações (1 apartamento para 
pessoas com deficiência), ventilador, TV, 
telefone e frigobar. Recepção aberta 24h. 
Infraestrutura: centro de eventos, pis-
cina, playground, salas de jogos, fitness e 
leitura, recreação, quadra poliesportiva, 
cibercafé, restaurante, bar e lanchonete. 
x Gratuito, 50 vagas.

1 O que fazer na cidade
Triunfo reúne algumas belezas natu-
rais, como o Pico do Papagaio, o ponto 
mais alto do estado de Pernambuco, 
a Furna dos Holandeses, a Cacimba 
de João Neco e o Açude João Barbosa 
Sitônio. Visite também o Museu do 
Cangaço, o Cine Teatro Guarany e o 
teleférico, que vai da hospedagem do 
Sesc até a rodoviária.
F Restaurante Baixa Verde, Beto’s  
Bar e Restaurante, Mok’s Bar, Res-
tau rante Café do Brejo, Restaurante 
Palhoção e Bar Rei do Caldo.

V Serviços
$ Banco do Brasil e Bradesco. Z Antônio 
Tour.
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Centro de Turismo e Lazer de Triunfo
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