Fortaleza e Jericoacoara - Ceará
18 a 25 de Janeiro de 2018
1º Dia - 18/01/2018, Quinta-feira: Embarque no aeroporto de Chapecó com destino a
Fortaleza previsto para as 06h00min com chegada em Fortaleza às 13h40min. Transfer ao
hotel e restante da tarde e noite livres para atividades pessoais. Pernoite em Fortaleza.
2º Dia - 19/01/2018, Sexta-feira: Após café da manhã, início do city tour em Fortaleza
conhecendo os principais pontos turísticos da cidade e transfer ao Beach Park (ingresso
não incluso). No final da tarde, retorno ao hotel. Noite livre para atividades pessoais.
Sugerimos assistir a um show de humor na Casa de Shows e Cervejaria Lupus Bier.
Pernoite em Fortaleza.
3º Dia - 20/01/2018, Sábado: Pela manhã, após o café, passeio opcional para Praias de
Morro Branco e Fontes, que se destacam por suas falésias de areias coloridas em forma
de labirinto e que inspiram artistas a realizar trabalhos artesanais em recipientes de vidro.
Pernoite em Fortaleza.
4º Dia - 21/01/2018, Domingo: Após café da manhã, dia livre para atividades pessoais.
Sugerimos aproveitar a praia, ou circular na Feirinha Beira Mar localizada na Praia de
Meirelles, onde podemos encontrar uma grande variedade de artesanatos, roupas,
bijuterias, lembrancinhas, até comidas típicas. Pernoite em Fortaleza.
5º Dia - 22/01/2018, Segunda-feira: Após café da manhã, dia livre para atividades
pessoais ou como passeio opcional sugerimos o passeio triplo: bugue, catamarã e pau-dearara na Praia de Lagoinha, umas das mais belas praias do Ceará. Como opção para a
noite, recomendamos o Bar do Pirata, um local que incorpora com ecletismo e
irreverência, a festividade brasileira, tradições locais e a identidade cultural do Ceará.
Pernoite em Fortaleza.
6º Dia - 23/01/2018, Terça-feira: Pela manhã, após o café, saída do hotel de Fortaleza
para deslocamento de transfer até Jericoacoara. Chegada após o almoço. Restante do
tempo livre para atividades pessoais. Pernoite em Jericoacoara.
7º Dia - 24/01/2018, Quarta-feira: Após o café da manhã, passeio de dia inteiro em
Jericoacoara de bugue conhecendo os principais pontos turísticos deste incrível local.
Conheceremos as principais lagoas e praias da região, como a Lagoa da Tatajuba e a
Lagoa Paraíso, e a Praia Central de Jericoacoara, frequentada pelos windsurfistas em
especial, tendo como principal destaque a Duna do Pôr do Sol. Pernoite em Jericoacoara.
8º Dia - 25/01/2018, Quinta-feira: Após o café da manhã, sairemos de transfer para o
aeroporto de Fortaleza. Decolagem prevista para as 14h48min com chegada em Chapecó
às 00h40min.
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Valor do pacote por pessoa:
 Adultos: R$ 3.980,00 por pessoa em apartamento duplo ou triplo;
 Crianças: 02 a 11 anos: R$ 2.780,00 (em quarto com dois adultos);
 Adicional para apartamento individual: R$ 1.300,00;

O pacote inclui:
 Aéreo Chapecó / Fortaleza / Chapecó;
 Cinco noites de hospedagem em hotel 04 estrelas em Fortaleza;
 Duas noites de hospedagem em pousada 03 estrelas em Jericoacoara;
 Sete cafés da manhã estilo Buffet;
 City tour em Fortaleza com transfer ao Beach Park (ingresso não incluso);
 Transfer aeroporto / hotel Fortaleza;
 Transfer hotel Fortaleza / Jericoacoara / aeroporto Fortaleza;
 Passeio de dia inteiro em Jericoacoara de bugue;
 Acompanhamento de guia Big Golden Tour com grupo mínimo de 25 pessoas;
 Guia local;
 Kit viagem;
 Seguro viagem;

O pacote não inclui:
 Taxa de turismo no hotel, se houver;
 Passeios mencionados como opcionais;
 Gorjetas, gastos pessoais, refeições, noites extras e tudo o que não constar como incluso;

Informações gerais:
 Documentação para embarque: RG, carteira de motorista ou carteira funcional;
 Hotel Previsto: Holiday- Inn Fortaleza: www.holidayfortaleza.com.br;
 Pousada Prevista: Jeri Village: www.jerivillagehotel.com.br;
 Número mínimo de pessoas para a realização da viagem: 25 pessoas.

Obrigado por escolher a Big Golden Tour como sua agência de viagens!
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