
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guaramiranga (CE) – 16 de junho/2019 
Guaramiranga, é um pequeno município da região serrana do estado do Ceará, localizado a 
aproximadamente 110km de Fortaleza, na microrregião do Maciço de Baturité. Com altitude de 865m acima 
do nível do mar, proporciona um clima sempre ameno, com temperatura média anual entre 14° à 25º.  
A Serra, também chamada de Suíça Cearense, é de fato um lugar de muitos encantos que atrai e enfeitiça 
com o verde forte de suas matas, gente encantadora, casarões seculares e bonitas vivendas que surgem nos 
altos das encostas. 
Alguns atrativos que o Remanso Hotel de Serra dispõe: quadra de esporte, playground, salão de jogos, 
piscinas e trilhas ecológicas. 
O pacote inclui: 

 Ônibus (ar condicionado, sistema digital e WC); 

 Serviço de bordo na ida; 

 City tour em Guaramiranga; 

 Almoço com bebida no Remanso Hotel de Serra; 

 Acesso a área de lazer do hotel; 

 Seguro viagem; 

 Guia de turismo acompanhante credenciado no MTur. 
Valores por pessoa: 
 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$ 126,00 R$ 139,00 R$ 145,00 R$ 158,00 

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

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

 Passeio sujeito à alteração ou cancelamento caso não se atinja o número mínimo de 40 (quarenta) passageiros; 

 O horário de saída será às 7h / Previsão de chegada em Fortaleza no final da tarde; 

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

 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 05 anos de idade desconto de 80% (sentada no colo do responsável);criança de 06 a 10 anos, 10% de 
desconto; 

 Quem estiver com criança, está inteiramente responsável pela mesma. 

 


