PRAIA DE PONTA GROSSA (CE)
15 a 16 janeiro/2022
A praia de Ponta Grossa está localizada no município de Icapuí, no litoral leste do Ceará, a
aproximadamente 200 quilômetros de Fortaleza. Reúne no seu percurso falésias vermelhas, belas
dunas, recifes e antiga vila de pescadores. Um lugar muito mágico e de beleza surpreendente. São
rochas em tons laranja-avermelhados aos reflexos das areias das altas dunas e piscinas naturais
que se formam ao longo das duras rochas e areia.
O pacote inclui:






Ônibus executivo (ar condicionado, sistema digital e WC);
01 diária em Pousada em Ponta Grossa;
Refeições: 01 café da manhã, 02 almoços e 01 jantar;
Seguro viagem (para pessoas até 85 anos);
Guia acompanhante credenciado no MTur.

Valores por pessoa:
Trab. do Comércio
R$ 479,00

Apto duplo / triplo
Empresário
R$ 508,00

Conveniado
R$ 543,00

Púb. em Geral
R$ 582,00

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

Programação:
15 JAN (SAB) – FORTALEZA/ PONTA GROSSA
Saída do Sesc Fortaleza as 07h com destino à para Praia de Ponta Grossa, localizada no município
de Icapuí a aproximadamente 200 km da capital cearense. Após acomodação em pousada o grupo
segue para o almoço em restaurante local (incluso). À tarde, em horário combinado, caminhada
pela comunidade para conhecer um pouco da história e dos costumes locais. A noite jantar
incluso.
16 JAN (DOM) – PONTA GROSSA/ FORTALEZA
Manhã livre para atividades independentes. Sugerimos passeio de buggy (não incluso). Almoço
incluso no restaurante da pousada. Em horário combinado, retorno a Fortaleza com previsão de
chegada para o início da noite.

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;
 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;
 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;
 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.

