
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lagoa do Paraíso (CE) – 23 de julho/2022 
A Lagoa do Paraíso, fica no município de Jijoca, aproximadamente 163 km de Sobral. O 
azul-claro e o azul-escuro se misturam, proporcionando um espetáculo para os olhos e 
encantando quem escolhe essa lagoa para descansar. As redes dentro da água são 
tradição para quem visita o lugar, podendo também o visitante usufruir do serviço 
de vários restaurantes que ficam localizados as margens da lagoa. 
 
O pacote inclui: 

 Ônibus executivo (ar, tv, vídeo, som, frigobar e wc); 

 Serviço de bordo (ida); 

 Transfer em 4x4 de Jijoca até a Lagoa; 

 Almoço em Restaurante Local; 

 Seguro viagem (pessoas até 85 anos); 

 Guia acompanhante credenciado no MTur. 
 

Valores por pessoa: 
 

Trab. do 
Comércio 

Usuário 
TSG 

Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$ 98,00 R$ 245,00 R$ 260,00 R$ 277,00 R$ 297,00  
Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa, Mastercard e Hipercard (12x), 

parcela mínima de R$ 40,00. 
Observações: 

 

 O horário de saída será às 6h – Unidade: Sesc Sobral/CE; 

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 35 (trinta e cinco) 
passageiros; 

 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; 

 Criança até 04 anos 90% de desconto, sentado no colo do responsável; de 06 a 10 anos 15% de desconto; 

 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. 

 


