
R O T E I R O S -  - N A C I O N A I S

FORTALEZA & JERICOACOARA - 8 dias

1º Dia (QUINTA - FEIRA) - Fortaleza
Embarque no aeroporto com destino  - Fortaleza. Chegada, recepção e traslado ao hotel. No percurso o guia irá informar sobre os passeios incluídos 
na excursão e os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. Standard com banheiro privativo e regime de café da manhã.

2º Dia (SEXTA - FEIRA) - Fortaleza / Jericoacoara
Café da manhã no Hotel. Logo após traslado para o aeroporto para embarque com destino  - Camocim, chegada e traslado do aeroporto de 
Camocim para Jericoacoara (Este Traslado será feito uma parte em carro e outro em bugre). Chegada na Pousada.

3º Dia (SÁBADO) - Jericoacoara
Café da manhã na Pousada. Tempo livre para visitar a Vila de Jericoacoara e seus atrativos.  - noite jantar OPCIONAL em Jericoacoara.

4º Dia (DOMINGO) - Jericoacoara
Café da manhã na Pousada. Dia livre para passeios opcionais a serem oferecidos pelos guias locais.

5º Dia (SEGUNDA - FEIRA )- Jericoacoara / Fortaleza
Café da manhã na Pousada. Em horário apropriado traslado para o aeroporto de Camocim para embarque no vôo com destino  - Fortaleza. Chegada 
e traslado para hotel. Noite livre.

6º Dia (TERÇA - FEIRA) - Fortaleza
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica com guia  - cidade de Fortaleza. O passeio percorre a orla marítima, estátua de Iracema, praia do 
Futuro, dunas de Mucuripe, bairro da Aldeota, mausoléu do ex-presidente Castelo Branco, Praia de Iracema, Catedral Metropolitana, Fortaleza de 
Nossa Senhora de Assunção, Centro de Turismo, Mercado central e Av. monsenhor Tabosa. O Passeio inclui visita ao Complexo Turístico Beach Park 
com tempo livre para banho de mar ou passeio de buggy. No Beach Park funciona o AQUAPARK (ingresso não incluso), o primeiro parque aquático 
do Brasil, com toboáguas de até 41 metros de altura. E para almoçarmos (OPCIONAL) nos restaurantes onde você saboreia os melhores frutos do 
mar, grelhados e pratos típico.

7º Dia (QUARTA - FEIRA) - Fortaleza
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre. SUGERIMOS um passeio a praia da Caponga / Iguape. Lembrança histórica da colonização 
portuguesa, marcaram a praia de Iguape (Vila do Ceará, criada por carta régia em 1669), localizada a 32 Km de Fortaleza. Mais nada que supere a 
surpresa de encontrar uma praia contornada por lagoas, manguezais e dunas de expressivas belezas, que acentua na Ponta do Iguape. Caponga, 
localizada a 75 Km de Fortaleza na Costa do Sol Nascente, sobre as dunas da Costa de Cascavel, convivem núcleos nativos e turísticos de padrões 
diferenciados. Moradores locais aprenderam a dividir a beleza do espaço comum, não raro, nascem amizades junto às embarcações  - vela de pesca 
marítima, a lagos encomendada termina saindo por um aperto de mão ou um favor na cidade.

8º Dia (QUINTA - FEIRA) - Fortaleza 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a sua cidade de origem. Chegada, desembarque e fim de 
nossos serviços.
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