
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Jericoacoara (CE) 25 a 27 de outubro/2019 

Uma das mais bonitas e famosas praias do Brasil, a vila de Jericoacoara é situada na 
costa oeste do Ceará. Um paraíso na terra, um lugar ecologicamente protegido. 
Localizada numa APA - Área de Proteção Ambiental desde 1984. Todos os dias, no final 
da tarde, nativos e turistas sobem a principal duna de 30 metros de altura para apreciar o 
espetáculo do sol mergulhando no mar. Com várias opções de restaurantes, bares 
animados e forrós pé-de-serra, oferece programas para todos os gostos. 

 
 
O pacote inclui: 

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

 Serviço de bordo (ida); 

 Transporte de Jijoca/Jericoacoara/Jijoca (veículo 4x4); 

 02 noites de hospedagem na Pousada Capitão Thomaz; 

 02 cafés da manhã; 

 Seguro viagem; 

 Guia acompanhante credenciado no MTur. 
 

Valores por pessoa: 

Apto Duplo/Triplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Pub. em Geral 

R$ 599,00 R$ 659,00 R$ 689,00 R$ 749,00 
 

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

Parcela mínima de R$ 40,00. 



 

 

 

Programação: 
 

25 OUT (SEX) – FORTALEZA / JIJOCA / JERICOACOARA 
Saída às 07h do Sesc Fortaleza com destino a Jijoca de Jericoacoara, distante 295 km de 
Fortaleza. No caminho, parada para almoço (não incluso). Após chegada em Jijoca o 
grupo segue em veículo 4x4 até a praia de Jericoacoara (transporte incluso). 
Acomodação do grupo na Pousada Capitão Thomaz. Tarde e noite livres. * Taxa de 

permanência (Turismo Sustentável) não inclusa no valor do pacote. 
 
26 OUT (SAB) – JERICOACOARA 
Dia livre para atividades independentes. Sugerimos passeio a famosa Lagoa do Paraíso, 
local de excelente estrutura de bares e restaurantes onde se pode saborear a rica 
gastronomia que a região oferece. Almoço e jantar não incluso. Noite livre. 
  
27 OUT (DOM) – JERICOACOARA/ JIJOCA /FORTALEZA 
Em horário combinado o grupo segue à Jijoca em veículo 4x4 (transporte incluso) para 
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 (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; 

 Criança até 05 anos desconto de 80% desde que viajando sentada no colo dos pais e ocupando a 
mesma cama no apartamento; criança de 06 a 10 anos 15% e desconto. O desconto corresponde 01 
criança por apto.  
*Em Jericoacoara é cobrada uma taxa de permanência (Turismo Sustentável) e a mesma não está 
inclusa no valor do pacote. Valor por dia R$5,00 (por pessoa). Estão isentos da taxa: portadores 
de deficiência mediante apresentação de laudo médico e documento oficial com foto; crianças até 
12 anos de idade mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento oficial com 
foto; Idosos acima de 60 anos de idade mediante apresentação de documento oficial com foto. A 
taxa pode ser adquirida por meio do site da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara ou nos postos de 
pagamentos na Vila. *Valor sujeito a alteração. 
 
 

 

 
 


