
                             
BLOQUEIO – PACOTE FORTALEZA         

 
Período da viagem: de 04 a 11 de AGOSTO 

 
Fortaleza está próxima de muitas cidades próximas e vilarejos de pescadores com 

cenários magníficos formados por belas praias e formidáveis campos de dunas 
A cidade de Fortaleza está entre as capitais nordestinas que mais recebem turistas, e ao 

pesquisar um pouco sobre o destino, você compreende o motivo. A capital está 
exatamente no meio da costa litorânea do estado, fazendo com que o destino seja um 

ótimo ponto de apoio, para visitar outras estações espalhadas pelo litoral. 
Canoa Quebrada, Cumbuco e Jericoacoara são algumas das atrações mais cobiçadas do 

estado, mas existem muitas outras opções para fazer um bate e volta saindo de 
Fortaleza.  

Ficou com vontade? Vamos! 
 

 Passagem aérea GOL Porto Alegre / FORTALEZA / Porto Alegre com franquia de 
bagagem de uma mala de 23 k; 

  Traslado regular aeroporto / hotel em FORTALEZA / aeroporto; 
 07 noites de hospedagem em FORTALEZA com café da manhã de 04 a 11 de 

AGOSTO; 
 City regular panorâmico pela cidade; 

 ACOMPANHANTE DESDE PORTO ALEGRE; 
 Seguro Viagem com cobertura de R$ 18 mil para menores de 65 anos; 

 
ITINERARIO AÉREO: 

 
 

Cia  Voo  Saída  Chegada  Origem  Destino 

 

1935  04 Ago 06:15  04 Ago 07:55  PORTO ALEGRE (POA)  GUARULHOS (GRU) 

 

1520  04 Ago 08:30  04 Ago 11:50  GUARULHOS (GRU)  FORTALEZA (FOR) 

Cia  Voo  Saída  Chegada  Origem  Destino 

 

4725  11 Ago 12:10  11 Ago 15:45  FORTALEZA (FOR)  CONGONHAS (CGH) 

 

1778  11 Ago 15:05  11 Ago 17:45  CONGONHAS (CGH)  PORTO ALEGRE (POA) 

COM 
ACOMPANHAN‐

TE DESDE 
PORTO ALEGRE  



                             
 

VALORES POR PESSOA: 
 

HOTEL 
 

INDIVIDUAL 
 

DUPLO TRIPLO 

 
HOTEL TULIP INN FORTALEZA ✮✮✮✮ 

https://tulip-inn-fortaleza.goldentulip.com/pt-br 
  

R$ 2616.00 ou  
12x de R$ 218.00 

R$ 1992.00 ou  
12x de R$ 166.00 

R$ 1944.00 ou  
12x de R$ 162.00 

 
Acrescentar R$ 71,08 de taxas de embarque a ser pagas junto à entrada; 

 
IMPORTANTE: 
 
**Normalmente, o check in nos hotéis começa às 14hrs e o check out termina às 12hrs. 
**Valores em reais.  
*** Valores por pessoa.  
 
 
Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x no ato (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 RG com menos de 10 anos de emissão em excelente estado de conservação. 
 Sugere-se vacina de febre amarela; 

 
 

. 


