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Férias na Serra: Pacoti e Guaramiranga (CE) 

10 a 12 janeiro/2020 

Guaramiranga, pequeno município da região serrana do estado do Ceará, localiza-se 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. O lugar é um dos 
últimos espaços preservados de Mata Atlântica no estado do Ceará. Sua fauna e flora fazem parte da Área 
de Proteção Ambiental (APA) do Maciço de Baturité. 
Pacoti, o qual também faz parte deste Maciço, é um destino que dispõe de trilhas, cachoeiras, áreas 
propícias para prática de esportes de aventura, além da área cultural que a cidade dispõe, com 
monumentos e edificações centenárias.  
 

O pacote inclui: 

 Micro ônibus (ar, tv, vídeo, som, frigobar e WC); 

 Serviço de bordo (ida); 

 02 diárias no Chalé Nosso Sítio; 

 Refeições: 02 cafés da manhã, 01 almoço e 01 ceia; 

 Seguro viagem; 

 Guia acompanhante credenciado no MTUR.  
 

Valores por pessoa: 

Apto Duplo ou Triplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$ 580,00 R$ 640,00 R$ 668,00 R$ 725,00 
 

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

Parcela mínima de R$ 40,00. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Programação: 
 
10JAN (SEX) - FORTALEZA / GUARAMIRANGA/ PACOTI 
Saída do Sesc Fortaleza às 07:00 com destino a Guaramiranga (aprox. 110 km). Na chegada city 
tour (a pé) conhecendo atrativos como: a igreja Nossa Senhora da Conceição, a praça onde está 
localizado o teatro Raquel de Queiroz, dentre outros. Após o almoço (não incluso), o grupo segue 
para Pacoti para acomodação na pousada Chalé Nosso Sítio. Inclusa pequena ceia no hotel. 
Noite livre. 
 
11JAN (SAB) – PACOTI / GUARAMIRANGA / PACOTI 
Manhã livre para atividades independentes, sugerimos aproveitar os diversos atrativos que a 
pousada oferece como: cavalo, banho de piscina, pedalinho, trilha, entre outros (consultar 
valores). Almoço no hotel (incluso). Ao final da tarde em horário combinado passeio em 
Guaramiranga. Jantar não incluso. Em horário combinado retorno a pousada. 
 
12JAN (DOM) – PACOTI / FORTALEZA 
Manhã livre para atividades independentes. Almoço não incluso. Em horário combinado 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 25 (vinte e cinco) 
passageiros; 

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

 O passageiro inserido na categoria TSG deve apresentar atestado médico constando estar apto a 
realizar a viagem; caso contrário, o SESC não se responsabilizará pela assistência médica (cláusula 6, 
item 6.1 do contrato); 

 O não comparecimento no local, dia e horário de embarque será entendido como desistência da viagem 
e o valor não será reembolsado; 

 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto). Descontos: até 04 anos de idade 
- sentada no colo do responsável não paga) e 60% (crianças de 05 a 07 anos de idade); 

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

 

 

 


