
 

 

 

 
 
 
 
 

Icaraizinho de Amontada
Localizada a 200 quilômetros de Fortaleza a pequena Icaraí de Amontada, 
carinhosamente chamada de Icaraizinho de Amontada é conhecida mundialmente por ser 
point dos esportes de vento, prin
habitantes, a beira da praia de Icaraí é tranqu
mar é quentinha, tranquila, quase sem ondas
 
O pacote inclui:  
• Ônibus executivo (ar condicionado, sistema digital e WC);
• Serviço de bordo (ida); 
• Almoço em Restaurante local;
• Passeio de lancha pelo Rio Aracatiaçu;
• Seguro viagem (para pessoa
• Guia acompanhante credenciado no MTur. 
Valores por pessoa:  
 

Trab. do Comércio  
R$ 155,00 

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

Observações:  
• O horário de saída será às 7
• É obrigatório em todas as viagens (excursões/passeios) portar documento original com foto;
• Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso
• Criança necessariamente acompanhada de 

responsável legal esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, original 
ou autenticada pelo cartório.

• Criança até 02 anos (no colo 
• O não comparecimento no local, dia e horário de embarque será entendido como desistência do 

passeio e não será reembolsável.
 

 
Icaraizinho de Amontada  (CE) – 25 de Agosto

Localizada a 200 quilômetros de Fortaleza a pequena Icaraí de Amontada, 
carinhosamente chamada de Icaraizinho de Amontada é conhecida mundialmente por ser 
point dos esportes de vento, principalmente o kitesurfe e windsurfe. 
habitantes, a beira da praia de Icaraí é tranquila e convidativa ao descan

tranquila, quase sem ondas. 

(ar condicionado, sistema digital e WC); 

Restaurante local; 
Passeio de lancha pelo Rio Aracatiaçu; 

(para pessoas até 85 anos); 
Guia acompanhante credenciado no MTur.  

Empresário  Conveniado  
R$ 171,00 R$ 179,00 

Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12
Parcela mínima de R$ 40,00. 

ída será às 7h / Previsão de chegada em Fortaleza às 18h; 
É obrigatório em todas as viagens (excursões/passeios) portar documento original com foto;
Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40
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. 

2 anos (no colo dos responsáveis) paga apenas taxa, de 3 a 10 ano
O não comparecimento no local, dia e horário de embarque será entendido como desistência do 
passeio e não será reembolsável. 

 

 

Agosto/2019 
Localizada a 200 quilômetros de Fortaleza a pequena Icaraí de Amontada, 
carinhosamente chamada de Icaraizinho de Amontada é conhecida mundialmente por ser 

 Com apenas 05 mil 
ila e convidativa ao descanso. A água do 

Pub. em Geral  
R$ 194,00 

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

É obrigatório em todas as viagens (excursões/passeios) portar documento original com foto; 
não atinja o número mínimo de 40 passageiros; 

seu responsável (adulto). É imprescindível que o 
responsável legal esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, original 

, de 3 a 10 anos 50%; 
O não comparecimento no local, dia e horário de embarque será entendido como desistência do 


