
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lagoinha, Sesc Iparana e Rio Ceará (CE) 
15 a 16 de setembro/2018 

A praia de Lagoinha, localizada no município de Paraipaba (aprox. 124km de Fortaleza) é com 
certeza um dos cartões postais do Ceará. Possui 15km de extensão e sua paisagem é composta 
de uma larga faixa de areia fina e escura, lagoas de água doce, coqueiros e um mar 
extremamente verde. 
O Hotel Ecológico Sesc Iparana está localizado na Praia de Iparana a cerca de 15,5km do centro 
de Fortaleza. O local funciona como refúgio ecológico à vida atribulada da capital cearense e 
permite contato direto com a natureza e momentos únicos de lazer. 
Para quem deseja relaxar em meio a belezas naturais e ainda conhecer um pouco da história 
cearense a opção é navegar pelas águas tranquilas do Rio Ceará. O passeio ecológico pelo rio 
presenteia os visitantes com seus mangues, com a ilha redonda e o vôo rasante das garças 
sobre o rio. Um verdadeiro resgate à história local, berço da civilização cearense, ainda 
desconhecida por muitos. 
 
O pacote inclui: 

 Ônibus executivo (ar, tv, vídeo, som, frigobar e WC); 

 Visita à Praia da Lagoinha e passeio 03 em 01 (buggy, catamarã e pau de arara); 

 01 diária no Hotel Ecológico Sesc Iparana; 

 Atividades de lazer no Hotel Ecológico Sesc Iparana; 

 Refeições: 01 café; 02 almoços (sendo um em Lagoinha) e 01 jantar; 

 Passeio de barco pelo Rio Ceará; 

 Seguro de assistência viagem; 

 Guia cadastrado no MTUR. 
 
Valores por pessoa: 

Apto Duplo/Triplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Pub. em Geral 

R$ 298,00 R$ 328,00 R$ 343,00 R$ 373,00 
 

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

Parcela mínima de R$ 30,00. 
 
 
 
 
 



 

 
Programação: 
 
15SET (SAB) – FORTALEZA/LAGOINHA/SESC IPARANA 
Saída do Sesc Fortaleza ás 07h com destino à Praia da Lagoinha. Localizada no município de 
Paraipaba, a praia recebeu esse nome devido às inúmeras lagoas de água doce existentes na 
região. Contempla ainda uma paisagem composta de uma larga faixa de areia fina e escura, 
coqueiros e um mar extremamente verde. Almoço (na barraca) e passeio 03 em 01: buggy, pau 
de arara e catamarã inclusos. Em horário combinado, retorno ao hotel. Jantar incluso. Noite livre.   
 
16SET (DOM) – SESC IPARANA/ FORTALEZA 
Manhã livre para aproveitar as atividades de lazer do hotel. Após o almoço (incluso), saída do 
hotel e o grupo segue para um maravilhoso passeio de barco pelo Rio Ceará, onde além de 
apreciar o pôr do sol em meio à natureza, é possível conhecer também um pouco mais de como 
surgiu à história da civilização cearense. Após o passeio retorno ao Sesc de Fortaleza. 
 
“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; 

  Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem; 

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

  O passageiro do Turismo Social do Idoso deve apresentar atestado médico constando estar apto a 
realizar a viagem;  

  Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto).  

 Criança até 04 anos desconto de 70% (viajando no colo do responsável) e de 05 a 11 anos desconto 
de 25%. 

 "É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou adolescentes, menores 
de 18 anos, os quais devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal que 
portar termo de autorização do Juizado de Menores, no caso de viagem com terceiros. (Artigo 82 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8069/90)". 

 

 


