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Rota das Falésias 
Morro Branco, Canoa Quebrada e Uruaú (CE) 

15 a 17 de outubro/2021 
 
A belíssima rota das falésias é um percurso o qual abrange incríveis atrativos naturais do litoral 
cearense, dentre eles as praias de Morro Branco, Canoa Quebrada e Uruaú. Cenários 
paradisíacos e encantadores e uma excelente gastronomia fazem parte dessa exuberante rota.      
 

O pacote inclui: 
• Micro-ônibus (ar, tv, vídeo, som, frigobar e WC); 
• Serviço de bordo (ida); 
• 02 diárias na Pousada Aruanã em Canoa Quebrada, 
• Refeições: 02 cafés da manhã e 02 almoços; 
• Passeio à Praia de Morro Branco; 
• Passeio à Praia de Canoa Quebrada; 
• Passeio à Praia de Uruaú; 
• Seguro viagem; 
• Guia acompanhante credenciado no MTUR. 
 
Valores por pessoa: 

Apto Duplo 

Comerciário Empresário Conveniado Usuário 

R$ 570,00 R$ 630,00 R$ 660,00 R$ 715,00 
 

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

Parcela mínima de R$ 40,00. 
 

 



 

 

 
 
 

 
Programação: 
 
15OUT (SEX) – FORTALEZA / MORRO BRANCO/ CANOA QUEBRADA 
Saída do Sesc Fortaleza às 07h com destino a Praia de Morro Branco (aprox.95 KM). Na chegada 
do grupo, caminhada para visita ao Mirante, ao centro de artesanato local e em seguida as 
encantadoras falésias de areias coloridas. Em horário combinado, o grupo segue à Canoa 
Quebrada. Noite livre. (Almoço e jantar não inclusos).   
  
16OUT (SAB) – CANOA QUEBRADA 
Após o café, o grupo segue para Barraca de Praia Antonio Coco para aproveitar o dia e curtir o 
mar. Almoço incluso. Sugerimos passeio de buggy (não incluso). Em horário combinado, retorno 
ao hotel. Noite livre. (Jantar não incluso). 
 
17OUT (DOM) – CANOA QUEBRADA/ URUAÚ / FORTALEZA 
Após o café, o grupo segue para praia de Uruaú, localizada no município de Beberibe. Sugerimos 
passeio de buggy pela região (não incluso). Almoço incluso no Restaurante Zebra Beach. Em 
horário combinado, retorno a Fortaleza.  
 
* Devido a normas locais em Canoa Quebrada, o micro-ônibus não pode trafegar na região. Desta forma, em alguns 
trajetos utilizaremos outros meios de transporte (topic/van/buggy). 

 
Observações: 
 

*É obrigatório o uso de máscara no hotel, bem como durante todo o passeio*. 
 
 
• Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 24 (vinte e quatro) 
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 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; 
•Desconto de 90% para crianças até 04 anos de idade - sentada no colo do responsável e na mesma cama 
no apartamento; 
•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. 

 

 

 


