
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SOBRAL, UBAJARA E TIANGUÁ (CE) 
23 A 25 DE JULHO DE 2021 

 
Dentre os encantos do Ceará, podem-se destacar as cidades de Sobral, Ubajara e Tianguá. Lugar de 
elevadas temperaturas, Sobral é o segundo município mais desenvolvido do estado. Já fazendo parte 
da Serra de Ibiapaba, destacam-se as cidades de Ubajara e Tianguá, as quais dispõem de belíssimos 
encantos naturais com vegetação exuberante, muita aventura e temperaturas mais amenas.  
  
O pacote inclui: 

 

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

 02 diárias no Neblina Park Hotel em Ubajara;  

 02 cafés da manhã; 01 almoço e 02 jantares; 

 Visita a Fazenda Santo Expedito em Ubajara; 

 Visita ao Sítio do Bosco em Tianguá; 

 Seguro viagem; 

 Guia acompanhante cadastrado no MTur. 
 
 

 
Valores por pessoa: 

 

Apto Duplo  

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$ 645,00 R$ 710,00 R$ 740,00 R$ 805,00 

 
 
 

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

 
 



 

 
 
 
Programação: 
 

23JUL (SEX) – FORTALEZA/SOBRAL/UBAJARA 
Saída do Sesc Fortaleza às 07h com destino à Sobral (aprox. 250km). Tour panorâmico 
conhecendo os principais pontos turísticos: Museu Dom José, Casa da Cultura, Arco do 
Triunfo, Teatro Municipal São João, entre outros. Após almoço não incluso, o grupo segue 
viagem para Ubajara (aprox. 100km). Acomodação no hotel Neblina Park e jantar incluso.  
 
24JUL (SAB) - FAZENDA SANTO EXPEDITO/PAQUE NACIONAL DE UBAJARA – 
CACHOEIRA DO CAFUNDÓ 
Pela manhã visita a Fazenda Santo Expedito, onde o grupo conhecerá o cultivo e o manejo de 
rosas e seus produtos derivados (ingresso incluso). Em seguida, visita ao Parque Nacional de 
Ubajara conhecendo a história do parque e contemplando a belíssima paisagem (ingresso 
não incluso). Almoço não incluso. Em horário combinado o grupo seguirá para a cachoeira do 
Cafundó com parada para um relaxante banho (acesso a cachoeira por meio de uma trilha – 
ingresso não incluso). Em horário combinado, retorno ao hotel e jantar incluso. 
 
25JUL (DOM) - UBAJARA/TIANGUÁ/FORTALEZA 
Pela manhã, viagem à Fortaleza. No percurso, parada em Tianguá para almoço (incluso) no 
Sítio do Bosco. Em horário combinado, retorno à Fortaleza. 
 
 
Observações: 

 

É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA DURANTE TODA A VIAGEM. 
 

 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; 

  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; 

 Valor para criança: Desconto de 80% (até 06 anos de idade), até 04 anos sentada no colo do 

responsável e 10% (07 a 12 anos de idade). O desconto corresponde 01 criança por apto. 

 O SESC reserva-se no direito de cancelar ou alterar a excursão ou o passeio, de acordo com os decretos 
contra o coronavírus (covid-19), as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos diversos, 

imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança. 
 

 


