
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ITAREMA: ALMOFALA E ILHA DO GUAJIRÚ (CE) 

21 A 22/11/2020 
 

Itarema é um município cearense localizado a aproximadamente 230 km de Fortaleza. 
Destaca-se pelas suas belas praias e mangues. Dentre as belezas naturais, pode-se citar 
Almofala e a Ilha do Guajirú. Almofala é um lugar para quem gosta de história. É 
conhecida pela famosa Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Almofala, a qual foi 
soterrada e ainda conserva nos dias de hoje a sua originalidade e estrutura colonial. 
A Ilha do Guajirú é um lugar paradisíaco e ideal para quem deseja relaxar, contemplar a 
natureza e também para os viajantes apaixonados por esportes aquáticos. 
 
O pacote inclui: 

 Ônibus turismo (ar condicionado, sistema digital e WC); 

 Serviço de bordo (ida); 

 Passeio de barco na Ilha do Guajirú; 

 01 diária na Pousada Locanda Dei Venti na Ilha do Guajirú; 

 Refeições: 01 café da manhã e 01 almoço;  

 Seguro viagem; 

 Guia acompanhante credenciado no MTur.  

Valores por pessoa: 
 

Apt. DUPLO 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Pub. em Geral 

R$344,00 R$379,00 R$396,00 R$430,00 

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

Parcela mínima de R$ 40,00. 



 

 
 
 
Programação: 

 
21NOV (SAB) – FORTALEZA/ ALMOFALA/ILHA DO GUAJIRÚ 
Saída do Sesc Fortaleza as 06h com destino à cidade de Almofala (CE), um pequeno 
povoado inserido num cenário de dunas e cajueiros no litoral oeste cearense. Manhã para 
o grupo aproveitar a praia e belezas da região. Após o almoço (não incluso), o grupo 
segue à Ilha do Guajirú. Acomodação na Pousada Locanda Dei Venti. À tarde, sugerimos 
aproveitar a pousada e o belíssimo por do sol da Ilha. Jantar não incluso. Noite livre. 
 
22NOV (DOM) – ILHA DO GUAJIRÚ/FORTALEZA 
Pela manhã passeio de barco contemplando o cenário paradisíaco da região e o encontro 
do rio com o mar com parada para banho. Almoço incluso na pousada. Em horário 
combinado retorno a Fortaleza.  
 

*É obrigatório o uso de máscara no hotel, bem como durante todo o passeio*. 

 

“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 
passageiros; 

  Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na 
viagem. 

  O passageiro do TSG (Trabalho Social com Grupos) 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 02 anos 90% de desconto (viajando no colo do responsável); criança de 03 a 07 
anos 60% de desconto (dormindo na mesma cama dos pais). Desconto referente a 01 criança 
por apartamento. 

 
 

 


