
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MOSTRA CARIRI DE CULTURAS 2022 
 “Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Santana do Cariri,  

Nova Olinda (CE)”- 24 a 28 de agosto/2022 
O conjunto urbano da Região Metropolitana do Cariri, está situado a uma distância média de 600 km 
das de Fortaleza. As três cidades principais: Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha mantêm vínculos 
estreitos tanto em termos de proximidade territorial quanto relacional, sobretudo pela relação de 
complementaridade socioeconômica no Cariri cearense. 
Além da atmosfera vibrante na terra do Araripe, boa parte da riqueza da Chapada está embaixo do 
solo e vem do tempo em que o sertão já foi mar: os fósseis de dinossauros, piterossauros, peixes, 
insetos e flores, considerados entre os mais bem preservados do mundo. Único no Brasil e primeiro na 
América Latina, o Geopark Araripe busca alinhar a história da Terra, da cultura e do meio ambiente 
emoldurada pelas relações culturais e sociais. 
 

O pacote inclui: 
 
 Ônibus Double Decker (ar, tv, vídeo, som, frigobar e WC); 
 Serviço de bordo (ida); 
 04 diárias no Hotel Verdes Vales; 

 Refeições: 04 cafés da manhã, 02 almoços e 01 jantar; 
 Ingresso do Arajara Park; 
 Show da banda Titãs na abertura da 

Mostra Cariri de Culturas – 2022; 
 Passeios descritos no roteiro como inclusos; 

 Seguro viagem (para pessoas até 85 anos); 
 Guia acompanhante e local credenciado no MTur.  
 

Valores por pessoa:  
 

TIPO DE 
ÔNIBUS 

Apto Duplo/Triplo 

Trab. do 
Comércio 

Usuário TSG Empresário Conveniado Púb. em 
Geral 

SEMI LEITO R$ 1.025,00 R$ 1.212,00 R$ 1.287,00 R$ 1.373,00 R$ 1.472,00 

LEITO R$ 1.125,00 R$ 1.312,00 R$ 1.387,00 R$ 1.473,00 R$ 1.572,00 
 

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

Parcela mínima de R$ 40,00. 



 
 

 

 
 
 
Programação: 
 
24 AGO (QUA) – FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE 
Saída do Sesc Fortaleza às 06h com destino a Juazeiro do Norte (aprox. 493km). No percurso parada 
para almoço (não incluso). Acomodação no Verdes Vales Lazer hotel. Jantar incluso. Noite Livre. 
 
25 AGO (QUI) – CRATO/JUAZEIRO DO NORTE 
Pela manhã o grupo segue ao Crato (aprox.16km) para visita a Sede do Geopark Araripe para 
conhecer mais sobre a geologia e paleontologia da região.  O passeio segue com city tour panorâmico 
em Juazeiro do Norte, conhecendo os principais pontos da cidade, como: Igreja Matriz de Nossa 
Senhora das Dores, Horto do Padre Cícero, Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Lira 
Nordestina e Mercado Central. Almoço não incluso. Em horário combinado retorno ao hotel. 
 
26 AGO (SEX) – BARBALHA (ARAJARA PARK) 
Pela manhã visita ao Arajara Park localizado na cidade de Barbalha, local com bastante natureza, 
piscinas, toboágua, tirolesa, arvorismo, redário, pesque pague entre outras atrações (ingresso e 
almoço inclusos). Em horário combinado retorno ao hotel. A noite saída para abertura da Mostra Cariri 
de Culturas no Centro Cultural do Cariri com show da Banda Titãs (acesso Frontstage incluso). 
 
27 AGO (SAB) – SANTANA DO CARIRI/NOVA OLINDA 
Pela manhã o grupo segue para Santana do Cariri (aprox. 60km) para visita ao Museu de 
Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, considerado patrimônio cultural da região. Em horário 
combinado, o passeio continua à Nova Olinda. Almoço incluso na Fundação Casa Grande e visita ao 
Museu Mestre Espedito Seleiro. Em horário combinado retorno ao Hotel em Juazeiro do Norte (aprox. 
52km). A noite saída para participação da programação especial da Mostra Cariri de Culturas. 
 
28 AGO (DOM) – JUAZEIRO DO NORTE/ FORTALEZA 
Em horário combinado, viagem de regresso à Fortaleza. Almoço (não incluso). Previsão de chegada 
para o final da noite em Fortaleza. 
Observações: 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 30 (trinta) passageiros;  

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

 Criança com até 04 anos, sentada no colo do responsável, 90% de desconto; de 5 a 10 anos 20% de desconto; 

 Desconto referente a 01 criança por acomodação. 

 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. 

 


