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NOSSOS PREÇOS POR PESSOA: 

VALOR DO PACOTE POR PESSOA EM APTO TRIPLO: R$ 1.500,00

VALOR DO PACOTE POR PESSOA EM APTO DUPLO: R$ 1.600,00

Avista ou Parcelado sem Juros até a data da viagem.

FAMTUR VIAGENS E TURISMO

Rua Diogo Moía, 740 – Umarizal Belém-Pa

Fone: 3241-9203/ 3223-3605 / 98384-3272  (Whattsapp) 

Site: www.famtur.com.br   E-mail: keilla-live@Live.com

Chegada prevista para o começo da noite. 

Fim de nossos serviços!  
 SERVIÇOS INCLUSOS:

• Ônibus leito turismo Double Deck, com ar condicionado, TV, DVD, frigobar e som. • diárias em hotel 03 estrelas, com café da manhã, 

categoria 4 estrelas, que começam e terminam as 12hs •  Serviço de bordo (cafezinho, água mineral, refrigerantes, biscoitos, lanches, 

etc.). • Passeios descritos no programa• 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS: • Passeios opcionais. • Despesas de caráter pessoal • Todo e qualquer extra que não esteja expressamente 

indicado como incluído no Programa. • Ingressos para shows, parques, etc. OBSERVAÇÕES: • Favor ler o CONTRATO que rege a compra 

do PRODUTO FAMTUR• A FAMTUR reserva-se o direito de alterar a ordem da programação e horários, caso necessário, para o bom 

andamento da excursão. • Preço válido para mínimo de 35 passageiros •   

Manhã livre. Às 14h saída com destino a Belém. Percurso com paradas para 

alimentação e higiene pessoal.

terça-feira, 31 de julho de 2018 BELÉM

Chegada prevista em Belém para final da tarde. Fim dos nossos serviços.

Saída após o café da manhã, para a praia do Cumbuco, onde desfrutaremos de 

toda a sua estrutura turística, passeio de buggy, jangada, entre outros (Ingressos 

opcionais). À tarde retorno hotel. Noite livre.

domingo, 29 de julho de 2018 FORTALEZA

Saída após o café da manhã, para uma manhã de compras no Mercado Central e na 

Rua Mosenhor Tabosa. 

segunda-feira, 30 de julho de 2018 FORTALEZA / BELÉM

Chegada para o começo da manhã onde passaremos o dia curtindo as belezas 

naturais de Jericoacoara (opcional) como a lagoa do Paraíso e a Lagoa azul. As 

17hs saída para Fortaleza. Hospedagem.

sexta-feira, 27 de julho de 2018 FORTALEZA / BEACH PARK

Após café da manhã saida para city-tour, visitando os principais atrativos da “terra 

de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel”. Após o tour, seguiremos para maior Park 

Aquático da América Latina (Ingresso não incluso).  Noite livre.  Sugerimos uma 

visita à feirinha, na beira mar.
sábado, 28 de julho de 2018 FORTALEZA / CUMBUCO

Jijoca de Jericoacoara, Fortaleza, Beach Park, Praia do Cumbuco, etc..
quarta-feira, 25 de julho de 2018 JIJOCA  DE JERICOACOARA

Às 05h00min apresentação para embarque em frente à Famtur Turismo.  Saída às 

05h30min com destino a Fortaleza.  Percurso com paradas para alimentação e 

higiene pessoal. Pernoite no ônibus.

quinta-feira, 26 de julho de 2018 JIJOCA DE JERICOACOARA / FORTALEZA


