
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Guaraciaba do Norte e São Benedito (CE) 
26 a 28 de julho/2019 

Guaraciaba do Norte localiza-se a 320 quilômetros de Fortaleza. Possui uma altitude de 
902,4 metros por se localizar em cima da Serra da Ibiapaba.  Excelente local para quem 
gosta de paz e contato com a natureza. 
A cidade de São Benedito também pertencente a Serra da Ibiapaba recebe o título de 
“cidade das flores”. Na região a floricultura Reijers se destaca na produção do produto, 
são mais de 25 tipos em cultivo e diariamente são colhidas mais de 200 mil flores. O local 
recebe visitantes que desejam conhecer o cultivo desse produto tão apreciado no mundo 
todo. 

 
O pacote inclui: 
 

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

 Serviço de bordo (ida); 

 02 diárias no Gospel Fazenda Parque Hotel; 

 02 cafés da manhã, 02 almoços e 02 jantares; 

 Passeio a Reijers Produção de Flores; 

 Passeio ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima; 

 Seguro viagem (para pessoa até 85 anos); 

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

Apto Duplo ou Triplo 

Trab. do Comerciário Empresário Conveniado Público em Geral 

R$ 623,00 R$ 686,00 R$ 717,00 R$ 779,00 
 

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

Parcela mínima de R$ 40,00. 
 
 
 



 
 

 

Programação: 
 
26 JUL (SEX) – FORTALEZA / GUARACIABA DO NORTE 
Saída às 07 horas do Sesc Fortaleza com destino Guaraciaba do Norte (aprox. 300km). Parada para 
almoço (não incluso). Acomodação do grupo no Hotel Fazenda Gospel em Guaraciaba do Norte.. 
Jantar incluso no hotel. Noite livre. *Acomodações com ventilador. 
 
27 JUL (SAB) – GUARACIABA / SÃO BENEDITO / GUARACIABA 
Pela manhã visita a Reijers de São Benedito, produtor de flores que colocou o Ceará na primeira 
posição do mercado nacional (valor da entrada não incluso, pago somente em dinheiro). Após a 
visita retorno ao hotel para o almoço (incluso). Restante da tarde e noite livres. Jantar incluso no 
hotel. 
 
28 JUL (DOM) – GUARACIABA / SÃO BENEDITO / GUARACIABA / FORTALEZA 
Pela manhã visita ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, localizado na cidade de São Benedito. 
Retorno ao hotel para o almoço (incluso). 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 até 03 anos 90% de desconto (viajando no colo do responsável); criança de 04 a 12 anos 20% de 
desconto. Desconto referente a 01 criança por apartamento. 

 


