
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival de fondue na Serra dos Martins (RN) 
24 a 26 de agosto/2018 

Martins é um município localizado no estado do Rio Grande do Norte que possui uma 
altitude de 745 metros. Cidade serrana localizada no pé das serras de Martins é 
considerada a "Princesa serrana" ou a "Campos do Jordão do Rio Grande do Norte", 
devido ao seu clima e ar puro agradável em contraste com clima semiárido de outras 
regiões do interior do estado. 
 
O pacote inclui: 
 Ônibus turismo (ar, tv, vídeo, som, frigobar e WC); 

 Serviço de bordo; 
 Almoço em Mossoró/RN; 
 02 diárias no Hotel Serrano em Martins/RN; 
 Refeições: 02 cafés da manhã; 03 almoços, 01 jantar, 1 noite no festival do fondue; 
 Seguro viagem; 

 Guia local e acompanhante credenciado no MTur. 
 
Valores por pessoa: 

Apto Duplo 
Trab. do comércio Empresário Conveniado Pub. em geral 

R$ 800,00 R$ 880,00 R$ 920,00 R$ 1.000,00 
 

 
Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), Mastercard e Hipercard (12x). 

Parcela mínima de R$ 30,00. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Programação: 
 

24 AGO (SEX) – FORTALEZA/MOSSORÓ/SERRA DOS MARTINS 
Saída do Sesc Fortaleza às 07h com destino à Mossoró/RN. Parada para almoço em 
restaurante. Em horário combinado, o grupo segue em direção ao Hotel Serrano em 
Martins/RN. Acomodação no Hotel e jantar incluso. Noite livre. 
 
25 AGO (SAB) – SERRA DOS MARTINS 
Após o café, visita aos pontos turísticos da cidade. Por estar localizado em região serrana, 
Martins apresenta um clima diferente do tradicional nordestino, a temperatura varia de 
16ºC a 25ºC, um clima agradável que faz da cidade um atrativo turístico nacional. Almoço 
no hotel (incluso). À noite jantar especial, com fondue de queijo, carne, chocolate, 
degustação de vinhos e música ao vivo (incluso). 
 
26 AGO (DOM) – SERRA DOS MARTINS/FORTALEZA 
Após o café, sugerimos desfrutar da estrutura no hotel que possui área de lazer com 
piscinas adulto e infantil, salão de jogos e playground. Almoço (incluso no hotel). Em 
horário combinado viagem de retorno a Fortaleza. Chegada prevista para o final da noite. 
 
“Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, 
atrasos diversos, imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de 

segurança.” 

 
Observações: 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40 (quarenta) 
passageiros; 

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com 
foto; 

 O passageiro do turismo social do idoso necessita entregar atestado médico informando estar apto a 
realizar a viagem, caso contrário o SESC não se responsabilizará pela assistência médica; 

 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto). É imprescindível que o 
responsável legal esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, original ou 
autenticada pelo cartório. 

 Criança até 03 anos (sentada no colo do responsável) desconto de 90%;  criança de 04 a 10 anos 
desconto de 30%. O desconto corresponde 01 criança por apto.  

 
 
 


