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

FORTALEZA & NATAL  - 9 dias

1º Dia - Fortaleza
Embarque no aeroporto com destino a Fortaleza.  Chegada, recepção e traslado ao hotel. No percurso o guia irá informá-lo sobre os passeios 
incluídos na excursão e os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. tipo standard com banheiro privativo e regime de café da manhã .

2º Dia - Fortaleza
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica com guia à cidade de Fortaleza, o passeio percorre a orla marítima, estátua de Iracema, Praia do Futuro, 
dunas do Mucuripe, bairro da aldeota, mausoléu do ex-presidente Castelo Branco, Praia de Iracema, Catedral Metropolitana, Fortaleza de Nsa. 
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 opcional em buggy. No Beach Park funciona o AQUA PARK (ingresso não incluso), o primeiro parque 
aquático do Brasil, com toboáguas de até 41 metros de altura. E para almoçarmos nos restaurantes onde você saboreia os melhores frutos do mar, 
grelhados e pratos típicos.

3º Dia - Fortaleza
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS a praia de Cumbuco, antiga colônia de pescadores com 
vastos coqueirais e imensas dunas, a praia do Cumbuco, a 37 Km de Fortaleza, oferece as mais diversas opções de recreação. Cumbuco é o local 
ideal para o lazer. Aqui a beleza se revela surpreendente. A cada passo, o vento modela uma paisagem, de repente a duna em forma de lua 
crescente é cortada abruptamente, formando o chamado “funil”. Outra duna, outra surpresa, revelando uma lagoa cristalina. Em Cumbuco, além de 
areias branco infinitas e mar aprazível para um delicioso banho de mar, existe o passeio opcional de bugre pelas dunas que com suas curvas, 
descidas e subidas, deixam os visitantes mais ousados com o coração na boca. A paisagem do lugar é deslumbrante e o sol aquecido e o vento 
vindo do mar vão deixar você muito relaxado.

4º Dia - Fortaleza
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS a Praia de Morro Branco / Praia das Fontes que são 
duas estrelas de Beberibe, as maiores atrações turísticas do litoral leste, Morro Branco, localizado a 85 Km de Fortaleza é cenário de roteiro 
cinematográfico. Assim se define a atração natural das falésias coloridas que simbolizam a Costa Leste do litoral do Ceará. No Morro Branco este 
cenário empresta sua beleza a diversos bares e restaurantes em barracas típicas, que disputam com  pescadores jangadas e paquetes, a faixa de 
praia mais concorrida de Beberibe. Este trecho da Costa Leste é muito famoso pela formação de falésias de onde os nativos extraem a areia colorida 
que ornamenta o artesanato local. Com inúmeras lagoas, entre elas a de Uruaú, a maior do Estado, a Praia das Fontes é um núcleo turístico de alto 
padrão, com Resort , integrado a paisagem, parque aquático, passeio de buggy e ultraleve.   

5º Dia - Fortaleza / Natal
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino a cidade 
de Natal. Chegada, recepção e traslado ao hotel. No percurso do aeroporto ao hotel o guia irá informá-lo sobre os passeios incluídos na excursão e 
os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. standard com banheiro privativo e regime de café da manhã.

6º Dia - Natal
Café da manhã, saída para visita à cidade. Conheceremos: A Orla, Centro Histórico, Monumentos, Centros Culturais (artesanato potiguar), Ponta 
Negra, Via Costeira, Farol de Mãe Luíza, Fortaleza Reis Magos, Ribeira, Cidade Alta, Petrópolis e Centro de Turismo.  Retorno ao hotel . À noite 
sugerimos um "By Night" no Zás-Trás: shows folclóricos, e as tradições do povo potiguar num belo espetáculo com danças típicas.

7º Dia - Natal
Café da manhã no hotel. Saída para visita a famosa Praia de Genipabu, incluindo passeio de Buggy pelas dunas fixas.  Tempo livre para banhos de 
mar ou estender (opcional) o  passeio de Buggy às dunas móveis, lagoas, praias de Muriú, Pitangui e Maxaranguape e Cabo de São Roque. Retorno 
ao hotel.

8º Dia - Natal 
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS um passeio de barco pelo litoral sul, conhecendo-se as 
praias de Pirangi, Búzios e Cotovelo.

9º Dia - Natal
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino a sua cidade de origem.
Chegada, desemcbarque e fim de nossos serviços.
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