IPARK (CE) – 31 de outubro/2021
Em meio à paisagem serrana de Maranguape, a 30 km de Fortaleza encontra-se o I-Park, o Complexo
Turístico Ypióca que possui atrações como: passeios de caiaque, trilhas ecológicas, arvorismo e tirolesa no
campo de aventura e o Museu da Cachaça que reúne curiosidades como o maior tonel do mundo e a saga
da família Telles. O espaço conta com uma série de opções de lazer ao ar livre e tudo isso tendo como
cenário o verde da serra de Maranguape.

O pacote inclui:
 Ônibus executivo (ar, tv, vídeo, som, frigobar e WC);
 Serviço de bordo (ida);
 Almoço (buffet regional – até 500g + sobremesa até 100g + 01 copo de suco);
 Entrada do Park – pulseira aventura: acesso a todas atividades desportivas, exceto passeio de
pônei, paint alvo, cavalo e pesque-solte);
 Seguro de assistência viagem;
 Guia acompanhante credenciado no MTur.
Valores por pessoa:
Trab. do Comércio
R$140,00

Empresário
R$155,00

Conveniado
R$160,00

Pub. em Geral
R$175,00

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

Observações:









*É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA DURANTE TODO O PASSEIO. *
Passeio sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 30 (trinta)
passageiros;
O horário de saída será às 08h;
É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com
foto;
O não comparecimento no local, dia e horário de embarque será entendido como desistência do passeio
e não será reembolsável;
Criança, necessariamente acompanhada de adulto.
Criança com menos de 1 metro (viajando no colo do responsável) desconto de 80%;
Quem estiver com criança está inteiramente responsável pela mesma.
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.

