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FORTALEZA E JERICOACOARA 

16 a 23.08.2022 - 08 Dias e 07 Noites 

 

       

                  Fortaleza – Ceará                                           Jericoacoara – Ceará                                              Jericoacoara - Ceará 
 

 
A – DESCRIÇÃO DO DESTINO: 

As praias são alguns dos principais pontos turísticos de Fortaleza, mas não são os únicos. É claro que visitar as praias de 
Iracema, Meireles, Mucuripe e a Praia do Futuro - com suas megabarracas - faz parte do roteiro dos visitantes; no entanto, a 
capital cearense tem mais do que praias para oferecer. As principais atrações estão na Região Metropolitana: o Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura, a Av. Beira Mar (com sua feira de artesanato), a Praia de Iracema, a Ponte dos Ingleses, e a 
Praia do Futuro. 
Nas praias, a água é morna quase o ano inteiro. Sobre a gastronomia local, podemos citar várias comidas típicas do Ceará: 
Peixada, caranguejo, tradicional baião de dois, carneiro cozido, a carne de sol, a panelada, rabada entre outros. De segunda 
a segunda, é possível dançar forró em Fortaleza. 
O pôr do sol é sempre uma atração em Jericoacoara e se você puder, admire-o todos os dias de sua viagem, cada dia de um 
lugar diferente. Você pode acompanhar o sol se pondo na Praia de Jeri, na linda Duna do Pôr do Sol, que tem um visual 
maravilhoso. 
 
 

B – O PACOTE INCLUI: 

 Passagem aérea Porto Alegre / Fortaleza / Porto Alegre, com taxas de embarque inclusas (não reembolsável); 

 Traslado Aeroporto / Hotel / Aeroporto + City Tour Com passeio a Cumbuco;  

 03 noites de hospedagem com café da manhã, no hotel LITTORAL em Fortaleza; 

 04 noites de hospedagem com café da manhã, no MINI HOTEL DUNNAS em Jericoacoara; e 

 Seguro viagem. 
 

C – INVESTIMENTO POR PESSOA – EM APTOS. DUPLOS: 
 

 Apartamento standard: R$ 2.755,00+ R$ 95,00 com as taxas de embarque. 
                   Fortaleza - HOTEL LITTORAL - http://www.hotellitoralfortaleza.com.br/ e 
                   Jericoacoara - MINI HOTEL - https://www.minihotel.com.br/.           
        

 

  
 

D – VOOS PREVISTOS voando Azul (com bloqueio aéreo): 

Voos de ida:  16.08- POA/REC – AD 4649- 07:35 / 11:40 
                        16.08- REC/FOR – AD 2817 – 12:45 / 14:05 
Voo de volta:  23.08- FOR/ REC- AD 2829- 14:55 / 16:10 
  23.08- REC/POA - AD 2987- 17:50 / 22:15 
 
 

E - FORMAS DE PAGAMENTO:  

 À Prazo: 20% de entrada + taxas e saldo restante em até 09 vezes com cheque ou cartões de crédito Visa, Master e 
Dinners. 

 
 

F – OBSERVAÇÃO: Sujeito à alteração de valores e disponibilidade de lugares sem prévio aviso. 
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