
 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Praia da Lagoinha e Paracuru (CE) 

04 a 05 de maio/2019 
Localizada a aproximadamente 124 quilômetros de Fortaleza, a Praia da Lagoinha é 
considerada um dos cartões postais do Ceará. Possuindo 15 quilômetros de extensão, 
sua paisagem é composta de uma larga faixa de areia fina e escura, lagoas de água 
doce, coqueiros e um mar extremamente verde. 
Paracuru possui elementos diferentes: dunas, recifes de corais, manguezais, foz do Rio Curu e 
belas lagoas, coqueirais exuberantes e um mar verde esmeralda; são 18 quilômetros de praias 
onde se encontram várias espécies marinhas e as aves que habitam a zona costeira 

transformando um lugar em um verdadeiro paraíso. 
 
O pacote inclui: 

 Micro ônibus (ar condicionado, sistema digital e WC); 

 Serviço de bordo (ida); 

 01 diária na Pousada Vento Brasil; 

 01 café da manhã, 02 almoços e 01 jantar;  
 Seguro viagem (para pessoas até 85 anos); 

 Guia acompanhante credenciado no MTur.  
 
Valores por pessoa: 

Apto Duplo ou Triplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Pub. em Geral 

R$396,00 R$436,00 R$456,00 R$495,00 
 

 
 

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

 



 

 
 

 
 
 
Programação: 

 
04MAI (SAB) – FORTALEZA/ LAGOINHA/PARACURU 
Saída do Sesc Fortaleza as 07h com destino a Praia da Lagoinha. Localizada no 
município de Paraipaba, aproximadamente 124 km de Fortaleza, recebeu esse nome 
devido às inúmeras lagoas de água doce existentes na localidade. Almoço incluso no 
restaurante Fateixas. Em horário combinado o grupo segue para a praia de Paracuru. 
Acomodação do grupo na Pousada Vento Brasil. Sugerimos caminhada pela orla. A noite 
jantar (incluso) no hotel. 
 
05MAI (DOM) – PARACURU/ FORTALEZA 
Manhã livre para aproveitar a belíssima praia de Paracuru. Após o almoço (incluso), em 
horário combinado 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 25 
passageiros; 

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

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

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

  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 04 anos paga somente taxas - consultar. O desconto corresponde a 01 criança 
por apartamento. 

 O não comparecimento no local, dia e horário de embarque será entendido como desistência 
do passeio e não será reembolsável. 

 
 

 


