
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Costa do Sol Nascente: Fortim e Aracati (CE) 
03 e 04 de agosto/2019 

 
Fortim é um lugar encantador considerado um Oasis no nordeste brasileiro. Pequeno e com 
moinhos de vento geradores de energia elétrica compondo a paisagem, o município tem 
características diversas tendo trechos mais badalados e outros rústicos. O Rio Jaguaribe é um dos 
principais atrativos dessa região. 
Aracati, a tão conhecida "Terra dos Bons Ventos", está localizada no litoral leste cearense a 
aproximadamente 150 km Fortaleza. É a terra onde nasceu pessoas importantes como o 
romancista Adolfo Caminha e o abolicionista Dragão do Mar. Destaca-se pela produção da 
carcinicultura e pescado. 
 
O pacote inclui: 
 
 Micro ônibus (ar, tv, vídeo, som, frigobar e wc); 
 Serviço de bordo (ida); 
 01 diária no Hotel Mirante das Gamboas em Aracati; 
 01 café da manhã e 01 almoço; 

 Passeio de barco em Fortim; 
 Passeio noturno em Canoa Quebrada; 
 Seguro viagem (para pessoas até 85 anos); 
 Guia acompanhante credenciado no MTur.  

 
Valores por pessoa: 

Apto Duplo  

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$313,00 R$344,00 R$360,00 R$391,00 
 

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

Parcela mínima de R$ 40,00. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
Programação: 
 

03AGO (SAB) – FORTALEZA / FORTIM/ ARACATI/ CANOA QUEBRADA 
Saída do Sesc Fortaleza às 07h com destino ao município de Fortim (aprox. 160km de 
Fortaleza). O grupo fará um passeio de barco contemplando as belezas do Rio Jaguaribe 
(com parada para banho). Após o almoço em local simples e rústico (não incluso) o grupo 
segue ao Hotel Mirante das Gamboas em Aracati. Tarde livre para aproveitar a estrutura 
do Complexo Turístico. Em horário combinado, passeio na rua principal de Canoa 
Quebrada, a famosa “Broadway”, conhecida como um dos mais animados pontos turísticos 
do Brasil. Jantar não incluso. Retorno ao hotel. 
 
04AGO (DOM) - ARACATI / FORTALEZA 
Manhã livre para aproveitar os atrativos do hotel. Almoço incluso. Em horário combinado 
retorno à 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 (vinte e cinco) 

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; 

 Valor para criança: Desconto de 80% (até 06 anos de idade), até 04 anos sentada no colo do 

responsável e 10% (07 a 12 anos de idade). O desconto corresponde 01 criança por apto.  
 

 

 


