
                             

BLOQUEIO – PACOTE FORTALEZA  
 

Período da viagem: de 15 a 22 de OUTUBRO de 2022  

 
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! 
 

PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem LATAM Porto Alegre / FORTALEZA / Porto Alegre com mala de 23 k; 
  Traslado regular Aeroporto / hotel em FORTALEZA /Aeroporto; 

 07 noites de hospedagem em FORTALEZA com café da manha de 15 a 22 de 
OUTUBRO; 

 City regular panorâmico por Fortaleza; 
 Seguro Viagem com cobertura de R$ 18 mil para menores de 84 anos com 

cobertura COVID de R$ 5 mil; 
 

ITINERARIO AÉREO: 

 
VALORES POR PESSOA A PARTIR DE:  

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

3147 15 Out 06:15 15 Out 07:45 POA - PORTO ALEGRE CGH - SAO PAULO 

 

3088 15 Out 08:30 15 Out 12:00 CGH - SAO PAULO FOR - FORTALEZA 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino  

 

3313 22 Out 19:05 22 Out 22:35 FOR - FORTALEZA GRU - SAO PAULO  

 

3668 22 Out 23:50 23 Out 01:35 GRU - SAO PAULO POA - PORTO ALEGRE  

HOTEIS  INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO 

 
FORTALEZA:  PRAIA MAR ✮✮✮✮ 

 
 

R$ 3276.00 ou  
12x de R$ 273.00 

R$ 2388.00 ou   
12x de R$ 199.00 

R$ 2460.00 ou  
12x de R$ 205.00   



                             

 
Acrescentar R$ 78,00 de taxas de embarque a ser pagas junto à entrada; 

 
PASSEIOS OPCIONAIS DESDE FORTALEZA: 

 
PRAIA DE LAGOINHA Duração: 07h R$ 85,00 

Lagoinha está situada na costa 
oeste do Ceará a cerca de 124km 
de Fortaleza. Cercada por uma 
vegetação típica da região, 
apresenta um contraste de 
paisagens entre o agreste e o litoral, 
tendo como seu maior atrativo os 
recursos naturais. Bem próximo, 
entre dunas encobertas de 
vegetação, está a Lagoa das 
Almécegas, muito procurada para a 
prática de esportes náuticos e 
banhos bem refrescantes. 

 
PRAIA DA CANOA QUEBRADA 

Duração: 07h R$ 90,00 

Localizada no litoral leste do Ceará, 
Canoa Quebrada foi descoberta e 
transformada em uma Meca pelos 
hippies dos anos 70, tornando-se 
uma das mais conhecidas e 
visitadas praias do estado. A praia 
ainda mescla a simplicidade de uma 
Vila de Pescadores com o 
movimento cosmopolitano que o 
turismo proporciona. Tendo como 
base econômica do turismo, pesca 
e comércio, destaque para a beleza 
e rico artesanato da região. 

   
PRAIAS DE MORRO BRANCO Duração: 07h R$ 85,00 

 
FORTALEZA:  PRAIA CENTRO ✮✮✮✮ 

  
R$ 3720.00 ou  

12x de R$ 310.00 
R$ 2616.00 ou   

12x de R$ 218.00 
R$ 2436.00 ou  

12x de R$ 203.00   

 
FORTALEZA: HOTEL DIOGO ✮✮✮ 

 

 
R$ 3900.00 ou  

12x de R$ 325.00 
 

R$ 2784.00 ou   
12x de R$ 232.00 

    R$ 2700.00 ou  
12x de R$ 225.00 

 
FORTALEZA: VILA GALE FORTALEZA ✮✮✮✮ 

 

 
R$ 4536.00 ou   

12x de R$ 378.00 
 

 
R$ 3192.00 ou  

12x de R$ 266.00 
 

 
R$ 3024.00 ou  

12x de R$ 252.00 
 

 
FORTALEZA: SEARA HOTEL ✮✮✮✮ 

 

 
R$ 5124.00 ou 

12x de R$ 476.00 
 

 
R$ 3192.00 ou  

12x de R$ 266.00 
 

    R$ 2700.00 ou  
12x de R$ 225.00 

FORTALEZA: HOTEL MAREIRO ✮✮✮✮  
 

 
R$ 4704.00 ou  

12x de R$ 392.00 
 

R$ 3216.00 ou  
12x de R$ 268.00 

R$ 3036.00 ou  
12x de R$ 253.00 



                             

No Município de Beberibe temos 
uma das pérolas de nosso litoral. 
Morro Branco agraciada com suas 
belíssimas falésias, e um magnífico 
labirinto, que a erosão levou 
milhões de anos para esculpir, 
encravado no coração dos 
penhascos. O passeio a Morro 
Branco começa com uma parada 
especial na cooperativa das 
rendeiras, um dos melhores 
mercados de artesanato e vestuário 
regionais do Ceará. 

 
PRAIA DE ÁGUAS BELAS Duração: 07h R$ 72,00 

Tanto o mar quanto o rio são 
opções para a sua diversão. Juntos 
formam uma paisagem belíssima de 
encher os olhos e acalmar a alma. 
Vale a pena conferir o fenômeno 
das “águas relaxantes” que ocorre 
na margem direita do rio, oriundo da 
maré alta. A praia de Águas Belas é 
outra ótima atração, ela é cortada 
pelo Rio Mal Cozinhado que 
deságua no mar, formando uma 
bela paisagem, lugar preferido pelos 
banhistas que encontram sossego e 
um delicioso banho em águas 

límpidas e rasas. 
 
IMPORTANTE: 
 
**Normalmente, o check in nos hotéis começa às 14hrs e o check out termina às 12hrs. 
**Valores em reais e por pessoa** 
*** Valores sujeitos a alteração conforme disponibilidade de hotel*** 
 
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; 

. 


