
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 OESTE MARAVILHA!! - 29 A 31 JULHO/22 

Itarema, Ilha do Guajirú, Lagoa do Paraíso e Lagoinha (CE)  
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. 
A Lagoa do Paraíso, está localizada no município de Jijoca de Jericoacoara, uma das 
lagoas de coloração mais bonitas da região, o azul-claro e azul-escuro se misturam, 
proporcionando um espetáculo para os olhos do visitante. 
A Praia de Lagoinha fica a 130 km de Fortaleza, possui extensão de 15 Km em forma de 
enseada entre dois morros possibilitando um agradável banho de mar. Um cartão postal 
incomparável compondo um cenário encantador. Também possui dunas, falésias, lagoas 
e coqueiros. 
 
O pacote inclui: 

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

 Serviço de bordo (ida); 

 02 diárias na Pousada Oásis em Itarema; 

 Passeio de barco na Ilha do Guajirú; 

 Transfer 4x4 até a Lagoa do Paraíso; 

 Refeições: 02 cafés da manhã, 02 almoços e 01 jantar; 

 Seguro viagem (para pessoas até 85 anos); 

 Guia acompanhante credenciado no MTur.  
Valores por pessoa: 
 

Apt. DUPLO/TRIPLO 

Usuário TSG Empresário Conveniado Pub. em Geral 

R$ 672,00 R$ 714,00 R$ 760,00 R$ 815,00 
 

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



 

 
 
 
Programação: 

 
29 JUL (SEX) – FORTALEZA/ ITAREMA /ILHA DO GUAJIRÚ 
Saída do Sesc Panorama as 07:30h com destino à cidade de Itarema (CE) distante 215 
km de Fortaleza. Almoço incluso em restaurante da cidade e em seguida acomodação do 
grupo na Pousada Oásis. Em horário combinado o grupo segue à Ilha do Guajirú para 
passeio de barco (incluso) contemplando o cenário paradisíaco da região e o encontro 
do rio com o mar com breve parada para banho. Retorno a Itarema. Noite Livre. 
 
30 JUL (SAB) – FORTALEZA / LAGOA DO PARAÍSO / ITAREMA 
Pela manhã passeio à Lagoa do Paraíso, localizado no município de Jijoca de 
Jericoacoara/CE (aprox. 87 km). Local perfeito para um refrescante banho e o momento 
de saborear a rica gastronomia que a região oferece (almoço não incluso). Em horário 
combinado retorno a Itarema, jantar incluso na pousada e noite livre. 
 
31 JUL (DOM) – ITAREMA / LAGOINHA / FORTALEZA 
Em horário combinado saída de Itarema com destino a Praia da Lagoinha, localizada na 
cidade de Paraipaba, a aproximadamente 136 km. Dia livre para aproveitar a belíssima 
praia e a estrutura da barraca. Almoço incluso. Em horário combinado retorno a Fortaleza. 
 

Observações: 
 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 30 (trinta) 
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 04 anos 90% de desconto (viajando no colo do responsável e dormindo na mesma 
cama); criança de 05 a 08 anos 40% de desconto. Desconto referente a 01 criança por 
apartamento. (Base para cálculo o valor do pacote sem desconto). 

 Conforme decretos estaduais, poderá ser exigido a apresentação do passaporte 
sanitário/certificado digital de vacinação de Covid 19 para as viagens; 

 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. 

 


