
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Quixadá (CE) – 26 de abril/2020 

A cidade natal da escritora Raquel de Queiroz, Quixadá, está plantada entre os monólitos 
do sertão central cearense. O mais famoso deles tem a forma de uma galinha e ficou 
conhecido por Galinha Choca. A pedra é o cartão postal da cidade e pode ser vista de 
qualquer ponto da cidade. O Açude do Cedro, mandado construir pelo Imperador Pedro II, 
é talvez a referência mais antiga sobre a cidade. Sua construção demorou 25 anos. Mais 
recentemente construíram um santuário dedicado a Nossa Senhora do Sertão. 
O pacote inclui: 

 Ônibus executivo (ar, tv, vídeo, som, frigobar e WC); 

 Serviço de bordo (ida); 

 City Tour em Quixadá; 

 Visita ao açude Cedro; 

 Almoço no restaurante do Santuário Rainha do Sertão; 

 Seguro viagem; 

 Guia acompanhante credenciado no MTur.  
Valores por pessoa: 

Comerciário Empresário Conveniado Usuário 

R$ 99,00 R$ 109,00 R$ 114,00 R$ 124,00 
 

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

Observações 
 O horário de saída será às 7h / Previsão de chegada em Fortaleza às 18h; 

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

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40 passageiros; 

  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 até 04 anos 90% de desconto sentado no colo do responsável; 05 a 07 anos 40% de desconto; 07 a 12 
anos 20%. 

 


