
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Engenhoca Parque (Aquiraz) – 28 de setembro/2019 
Localizado no município de Aquiraz, a aproximadamente 27km de Fortaleza, o Engenhoca Parque Educativo 
é  uma ótima opção de diversão e contato direto com a natureza.  Com uma extensa área verde que 

abrange três tipos de ecossistemas – praia, sertão e manguezal - o parque disponibiliza de diversas 

atividades, amplas áreas cobertas, opções de alimentação leves e variadas e passeios. 
 

O pacote inclui: 
 Ônibus executivo (ar, tv, vídeo, som, frigobar e WC); 

 Serviço de bordo (ida); 

 Dia de lazer no Parque (pacote aventura); 

 Almoço (até 600 gramas + 01 refrigerante lata); 

 Seguro de assistência viagem (para pessoas até 85 anos); 

 Guia acompanhante credenciado no MTur.  
Valores por pessoa: 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$125,00 R$137,00 R$144,00 R$156,00 
 

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

Observações: 
 É obrigatório em todas as viagens (excursões/passeios) portar documento original com foto; 
 Passeio sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40 (quarenta) passageiros; 
 O horário de saída será às 9h / Previsão de chegada em Fortaleza às 17h; 
 O não comparecimento no local, dia e horário de embarque será entendido como desistência do passeio e não será 

reembolsável; 
 Criança até 03 anos paga apenas taxas; 
 Criança, necessariamente acompanhada de adulto - Quem estiver com criança, está inteiramente responsável pela 

mesma; 
 O pacote dá acesso ilimitado ao Arvorismo, Tirolesa Russa, Tirolesa Voadora, Tirolesa 280m, Tirolesa com Skate, 

Tirolesa de 60m, Bola D´água, Bumper Boat, Caiaque, Pedalinho, Totó Humano, Pesca Esportiva, Arco e Flecha, 
Slackline, Aero Jump, Trilha de Bicicleta, Circuito de Bicicleta, Trilha Ecológica, Kartciclo, Minigolfe, Espiribol, Espaço 
Infantil, Playground Infantil (Escorregador, Gangorra, Balanços, Minitirolesa Infantil), Dama Gigante, Viveiro de 
Pássaros, Chuveirão, Horta, Fazendinha, Redário, visita guiada ao Museu do Engenho Colonial e às Ruínas 
Jesuíticas. É indispensável o uso do tênis para a prática do arvorismo. As atrações descritas acima podem ter 
restrições com altura, peso e idade. 

 

 

  


