
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

EXCURSÃO CARIRI  

Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha (CE) 

27 a 30 de junho/2019 

 
O Cariri, encravado na Chapada do Araripe é berço da cultura nordestina, mistura de 
costumes, lendas, belezas, crenças e sabores. Municípios como Juazeiro do Norte, Crato e 
Barbalha oferecem aos visitantes uma quantidade bem variada de atrativos como a estátua 
do Padre Cícero, restaurantes, parques e centros populares de arte e cultura. 
 
 
O pacote inclui: 

 Ônibus turismo (ar, TV, vídeo, som, frigobar, WC); 

 Serviço de bordo (ida); 

 03 noites de hospedagem no Hotel Verdes Vales,  

 03 cafés da manhã e 01 almoço; 

 Ingresso Arajara Park; 

 City tour e passeios descritos como inclusos no roteiro; 

 Seguro viagem (para pessoas até 85 anos); 

 Guia acompanhante credenciado no MTur.   
 
Valores por pessoa: 

Apto Duplo/Triplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Pub. em Geral 

R$693,00 R$762,00 R$797,00 R$779,00 
 

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

Parcela mínima de R$ 40,00. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Programação: 
 
27 JUN (QUI) – FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE 
Saída do Sesc Fortaleza às 6h da manhã com destino a Juazeiro do Norte (aprox.500km) . Parada 
para almoço (não incluso). Previsão de chegada no final da tarde. Acomodação do grupo no Hotel 
Verdes Vales. Jantar não incluso. Noite livre. 
 
28 JUN (SEX) – JUAZEIRO DO NORTE 
Pela manhã city tour pelos principais pontos turísticos de Juazeiro do Norte, como Centro de Cultura 
Popular Mestre Noza, Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, Museu Cívico (antiga residência do 
Padre Cícero), Memorial Padre Cícero, entre outros locais. Parada para almoço (não incluso). À 
tarde visita ao mercado local e posteriormente o grupo segue para a Colina do Horto para apreciar o 
pôr do sol. Jantar não incluso. Noite livre. 
 
29 JUN (SAB) – JUAZEIRO / BARABALHA / CRATO / JUAZEIRO 
Pela manhã grupo segue a Barbalha (aprox. 10km) para visita ao Arajara Park. O Local é um parque 
ecológico, temático e aquático, com várias piscinas, toboáguas e brinquedos aquáticos construídos 
para dar mais diversão, numa região que faz calor todo o ano (ingresso e almoço inclusos). Em 
horário combinado tour panorâmico pelas cidades de Crato e Barbalha contemplando os principais 
atrativos locais. Retorno ao hotel em Juazeiro. Jantar não incluso. Noite livre. 
 
30 JUN (DOM) – JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA 
Em horário combinado, viagem de retorno a Fortaleza. Chegada prevista a 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; 

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

  O passageiro do Trabalho Social com Idosos (TSI) 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 até 04 anos viajando sentada no colo dos pais e ocupando a mesma cama no apartamento 90% 
de desconto; criança de 05 a 10 anos 20% de desconto. O desconto corresponde 01 criança por apto.  

 

 
 


