BLOQUEIO – PACOTE FORTALEZA e JERICOACOARA
Período da viagem: de 02 a 09 de FEVEREIRO de 2022

SAIDA ESPECIAL
DE FERIADO DE
NOSSA
SENHORA DOS
NAVEGANTES

Jericoacoara é uma vila do município de Jijoca, a 300 km de Fortaleza, na costa oeste do
Ceará. Um lugar de belezas naturais ímpares e bastante popular entre os naturalistas
que procuram sossego. Com sol o ano todo e ambiente aconchegante, o lugar está
preparado para receber turistas que buscam um diferencial em suas viagens.
Entre dunas, mar, lagoas e mangues, a vila é um refúgio diante da modernidade das
grandes cidades. Por lá não há iluminação pública, necessidade de carro ou ruas
calçadas. No ar é perceptível um clima rústico, de simplicidade e a certeza de encontrar
um povo hospitaleiro, que entende que quem faz a roda d'água girar é o turismo.
PACOTE INCLUI:


Passagem LATAM Porto Alegre / FORTALEZA / Porto Alegre com bagagem de 23 k;

Traslado regular Aeroporto / hotel em FORTALEZA / Hotel JERICOACOARA
/Aeroporto;
 03 noites de hospedagem em FORTALEZA com café da manha de 02 a 05 de
FEVEREIRO;
 City regular panorâmico por Fortaleza;
 04 noites em JERICOACOARA com café da manhã de 05 a 09 de FEVEREIRO;
 Seguro Viagem com cobertura de R$ 18 mil para menores de 64 anos;
ITINERARIO AÉREO:

Cia

Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

3090

02 Fev 07:40 02 Fev 10:10

POA - PORTO ALEGRE

BSB - BRASILIA

4654

02 Fev 15:10 02 Fev 17:50

BSB - BRASILIA

FOR - FORTALEZA

Origem

Destino

Voo

Saída

Chegada

3977

09 Fev 16:45 09 Fev 20:15

FOR - FORTALEZA

CGH – CONGONHAS

3128

09 Fev 20:55 09 Fev 22:35

CGH – CONGONHAS

POA - PORTO ALEGRE

VALORES POR PESSOA:
HOTEIS (03 NTS + 04 NTS)

DUPLO

TRIPLO

MENOR DE 11 ANOS

FORTALEZA: PRAIA MAR HOTEL ✮✮✮
JERI: MINI DUNAS HOTEL ✮✮

R$ 2160.00 ou
12x de R$ 180.00

R$ 2100.00 ou
12x de R$ 175.00

R$ 1728.00 ou
12x de R$ 144.00

FORTALEZA: PRAIA CENTRO ✮✮✮✮
JERI: HOTEL JERI ✮✮✮✮

R$ 2436.00 ou
12x de R$ 203.00

R$ 2592.00 ou
12x de R$ 193.00

R$ 2064.00 ou
12x de R$ 172.00

FORTALEZA: COMFORT HOTEL ✮✮✮
JERI: POUSADA DO NORTE ✮✮✮

R$ 2676.00 ou
12x de R$ 223.00

R$ 2496.00 ou
12x de R$ 208.00

R$ 2136.00 ou
12x de R$ 178.00

FORTALEZA: BRISTOL JANGADA ✮✮✮✮
JERI: POUSADA NAQUELA ✮✮✮✮

R$ 2772.00 ou
12x de R$ 231.00

R$ 2940.00 ou
12x de R$ 245.00

R$ 2760.00 ou
12x de R$ 230.00

FORTALEZA: SONATA IRACEMA ✮✮✮✮
JERI: POUSADA VILA KALANGO ✮✮✮✮

R$ 3516.00 ou
12x de R$ 293.00

R$ 4380.00 ou
12x de R$ 365.00

R$ 3336.00 ou
12x de R$ 278.00

FORTALEZA: MAREIRO HOTEL ✮✮✮✮
JERI: ESSENZA HOTEL ✮✮✮✮✮

R$ 9192.00 ou
12x de R$ 766.00

R$ 4944.00 ou
12x de R$ 412.00

-

Acrescentar R$ 71,08 de taxas de embarque a ser pagas junto à entrada;
PASSEIOS OPCIONAIS DESDE FORTALEZA:
PRAIA DE LAGOINHA

Duração: 07h
R$ 70,00
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$ 80,00
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 econômicao turismo, pesca
e comércio, destaque para a
beleza e rico artesanato da

região.
PRAIAS DE MORRO BRANCO

Duração: 07h
R$ 70,00
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$ 60.00
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***
*** Valor menor corresponde a 01 (um) passageiro de 02 até 11 anos***
**** Infante até 02 anos é free****

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;

.

