
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sobral e Serra da Ibiapaba: Viçosa e Ubajara (CE) 

09 a 11 de novembro/2018 
A Serra da Ibiapaba, também conhecida como Serra Grande, Chapada da Ibiabapa e ainda Cuesta 
da Ibiapaba, é uma região montanhosa que se localiza entre os estados do Ceará e do Piauí. 
Destaque na região são as cidades de Viçosa e Ubajara, as quais dispõem de belíssimos atrativos 
naturais, históricos e culturais, clima ameno e temperatura bastante agradável. 

 
 
O pacote inclui: 

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

 Serviço de bordo (ida); 

 02 diárias no Viçosa Hotel de Serra;  

 02 cafés da manhã; 02 almoços e 01 jantar; 

 City tour em Viçosa; 

 Seguro viagem; 

 Guia acompanhante cadastrado no MTur. 
 
 

Valores por pessoa:  
 

Apto Duplo/Triplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Público em Geral 

R$ 572,00 R$ 629,00 R$ 657,00 R$ 715,00 
 
 

 
 

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x). 
Parcela mínima de R$ 30,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Programação: 
 

09 NOV (SEX) – FORTALEZA / SOBRAL /VIÇOSA DO CEARÁ 
Saída do Sesc Fortaleza às 07h com destino à Sobral (aprox. 235km). Na cidade, tour panorâmico para 
conhecer os principais pontos turísticos, como: Museu Dom José, Casa da Cultura, Arco do Triunfo e Teatro 
Municipal São João. Parada para almoço (não incluso). Após o almoço o grupo segue viagem com destino a 
Viçosa do Ceará. Acomodação no Viçosa Hotel de Serra. Jantar incluso no hotel. 
 
10 NOV (SAB) – VIÇOSA DO CEARÁ / UBAJARA/ VIÇOSA DO CEARÁ 
Pela manhã visita ao Parque Nacional de Ubajara (ingresso não incluso). Retorno a Viçosa para almoço 
(incluso no hotel). À tarde, city tour a pé pela cidade de Viçosa com visita a casa do Sr. Alfredo Miranda, 
famosa pelos deliciosos doces, geleias e licores de todos os tipos e sabores. Visita aos monumentos históricos 
e patrimônios tombados pelo IPHAN existentes na cidade. Noite livre. 
 
11 NOV (DOM) – VIÇOSA / FORTALEZA 
Manhã livre para atividades independentes. Após o almoço (incluso no hotel), em horário combinado, viagem 
de retorno a 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;  

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

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

 O passageiro do trabalho social com idosos deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar a 
viagem;  

 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 de 0 a 4 anos, sentada no colo do responsável e na mesma cama paga somente taxas, necessário 
consultar; 05 a 11 anos 35% de desconto; 
 

 


