
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 Belém (PA) – Amazônia Legal! 
 21 a 26 de julho / 2020 

A rica e diversificada natureza do Norte do país se faz presente em Belém, capital do Pará. 
O astral amazônico se mostra através dos rios e dos parques, repletos de flora e fauna 
típicas da floresta. Já as construções convidam à contemplação, o mercado Ver-o-Peso, o 
ponto de encontro dos belenenses e melhor lugar para os turistas conhecerem os exóticos 
sabores e aromas regionais. 
 

O pacote inclui: 

 Passagem aérea + tx. de embarque – Fortaleza/ Belém/ Fortaleza; 

 Transporte terrestre durante todo o período conforme roteiro; 

 05 noites no Hotel Princesa Louçã; 

 05 cafés da manhã e 03 almoços e 01 jantar; 

 City Tour em Belém; 

 City Tour no distrito de Icoaraci; 

 City Tour na vila de Mosqueiro; 

 Passeio na Praia do Paraíso; 

 Passeio de barco em Belém; 

 Seguro de assistência viagem; 

 Guias (acompanhante e local) cadastrados no Mtur. 
 
Valores por pessoa:  

Apto Duplo ou Triplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Publico em Geral 

R$ 2.620,00 R$ 2.882,00 R$ 3.013,00 R$ 3.275,00 
 

** SUJEITO A ALTERAÇÃO NO VALOR DA PASSAGEM AÉREA** 
 

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

 
Dados do vôo: 

IDA: Dia 21/07/2020 – Terça-feira VOLTA: 26/07/2020 

 
LATAM 3327 – FOR / BEL – 13:55 – 15:50 

 
LATAM 3174 – BEL / FOR – 11:40 – 13:30 

 

Programação: 



 
 

 

21 JUL (TER) FORTALEZA / BELÉM 
Comparecimento ao Aeroporto de Fortaleza as 11:55h para viagem com destino a Belém, capital 
paraense. Almoço não incluso. Acomodação do grupo no Hotel Princesa Louçã. Jantar incluso. Noite 
Livre. 
 
22 JUL (QUA) – CITY TOUR BÉLEM 
Pela manhã city tour com visita aos principais pontos turísticos da cidade como: o complexo do Ver-
O-Peso, Complexo Feliz Lusitânia - Forte do Castelo, Museu de Arte Sacra, Igreja da Sé, Igreja de 
Santo Alexandre e Mangal das Garças (ingressos não inclusos). Almoço incluso em restaurante 
local. A tarde visita ao espaço São José Liberto ou polo joalheiro, criado para abrigar setores 
criativos e categorias culturais, como patrimônio, expressões culturais, artes de espetáculo, criações 
culturais e funcionais. Retorno ao hotel, noite livre.  
 
23 JUL (QUI) – BELÉM / ILHA DE MOSQUEIRO / BELÉM 
Pala manhã visita a bucólica Ilha de Mosqueiro, distante 70 km de Belém, Mosqueiro é uma ilha 
fluvial localizada na costa oriental do Rio Pará com 17 km de praias de água doce, visita também a 
praia do Paraíso. Almoço não incluso. À tarde tour na vila com visita as famosas tapioqueiras da vila. 
Retorno a Belém. Noite livre. 
 
24 JUL (SEX) – CITY TOUR BÉLEM 
Pela manhã visita ao Teatro da Paz, Basílica Santuário de N. S. de Nazaré, Memorial de Nazaré, 
Museu Emílio Goelde e Parque da Residência (ingressos não inclusos). Almoço incluso em 
restaurante de mercado. Restante da tarde e noite livres. 
 
25 JUL (SAB) – BELÉM / ICOARACI / BELÉM 
Pela manhã saída para visita a cidade de Icoraci, distante 20 km da capital, famosa por suas olarias 
e cerâmicas marajoaras, visita ao local de produção e venda de peças, a orla e a feira de artesanato 
do Paracuri. Retorno a Belém para o almoço (incluso). Ao final da tarde passeio de barco “Orla ao 
entardecer” (incluso). Retorno ao hotel, noite livre. 
 
26 JUL (DOM) – BELÉM/FORTALEZA 
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 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 grupos (TSG) 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 com até 1 ano e 11 meses paga somente taxas de embarque e seguro viagem(consultar valores); 02 a 06 anos 
15% de desconto. 

 


