
 
 
 
 

14 a 22/07/2018 
1º DIA: 14/07/2018 (sábado): BELÉM / FORTALEZA 

Apresentação para embarque as 05hs00 em frente à FAMTUR. Saída as 06hs00 com destino a 
Fortaleza com paradas para alimentação e higiene pessoal. Pernoite no ônibus.  

2º DIA: 15/07/2018 (domingo): FORTALEZA  

Chegada prevista para o começo da manhã, onde faremos City-tour visitando os principais 
atrativos turísticos da capital cearense, a “Terra de Iracema, a virgem dos lábios de mel”. 
Hospedagem*. Tarde livre para compras. Noite livre. Sugerimos visita à feirinha da beira-mar.  

3º DIA:16 / 07 / 2018 (segunda-feira): FORTALEZA / CROCOBEACH  

 Após café da manhã iremos ao Complexo Crocobeach onde passaremos o dia (Opcional). By Night. 

4º DIA: 17 / 07 / 2018 (terça-feira): FORTALEZA BEACH-PARK 

Após café da manhã, saída para o Beach Park (opcional), o maior Park Aquático da América Latina, 

ONDE PASSAREMOS O DIA. Retorno no final da tarde. Noite, By Night.  

5º DIA: 18/07/2018 (quarta-feira): FORTALEZA / CANOA QUEBRADA / NATAL  

Saída após café da manhã com destino a Natal. No percurso, parada para almoço (não incluso) e 
banho de mar na exótica praia de “Canoa Quebrada”. Às 14hs00 continuação da viagem. Chegada 
prevista para o começo da noite. Hospedagem. Noite livre.  

6º DIA: 19 / 07 / 2018 (quinta-feira): NATAL  

Após café da manhã saída para city-tour, percorrendo os principais pontos turísticos de Natal, 
como: Forte dos Reis Magos, Ponta Negra, Praia dos artistas e o maior cajueiro do mundo em 
Pirangi. By Night.  

7º DIA: 20 / 07 / 2087 (sexta-feira): NATAL 

Após café da manhã, saída para a praia de Maracajaú, denominada de “Caribe Brasileiro”, o 
paraíso do mergulho; onde está localizado o Complexo de Lazer “MA-NOA”(opcional), onde 
passaremos o dia;  (complexo com Piscina principal: 600 m2 de superfície, Cascatas, 
hidromassagem, Bar molhado, Rio encantado: rio com correnteza para passeio com bóias, Parque 
aquático infantil, Tobo águas, campo de futebol, Vôlei de praia e outros). Noite livre.  

8º DIA: 21/07/2018 (sábado): NATAL / BELÉM  

Manhã livre para atividades pessoais. Ás 13hs00, saída com destino a Belém com paradas para alimentação e higiene pessoal. 
Pernoite no ônibus.  

9º DIA: 22/07/2018 (domingo): BELÉM 

Chegada prevista para a noite. Fim de nossos serviços 
SERVIÇOS INCLUSOS: 

*Transporte em ônibus de turismo DD, luxo, equipado com AR, TV, DVD, SOM, FRIGOBAR, CAFETEIRA ELÉTRICA E TOALETE.  
*Hospedagem em hotéis 3* e/ou 4*c/ café da manhã.  
*Serviço de bordo (água mineral, refrigerante, café e lanche).  
*Guia acompanhante e City-Tour com Guia Local.  
*Passeios descritos no programa, exceto opcionais.  

IMPORTANTE:  
* Este roteiro não inclui ingressos, nem despesas extras de quaisquer espécies;  
* A FAMTUR reserva-se o direito de alterar a ordem da programação e horários, caso necessário, para o bom andamento da excursão;  
* Este roteiro esta sujeito a reajuste, sem aviso prévio;  
* Hospedagens iniciam às 14h. Entrada antecipada somente se houver disponibilidade;  
* O passageiro que não puder ser acomodado em APT Triplo por falta de uma terceira pessoa, será acomodado em APT Duplo, sendo cobrada a 
diferença de valor correspondente ao respectivo apartamento;  
* Nos hotéis onde não houver disponibilidade de APT Triplo suficiente para atender ao grupo, poderá também haver acomodações em APT 
Quádruplos, de acordo com a estrutura do hotel;  
* Favor ler o contrato que rege a compra do produto FAMTUR 
* Não deixe de participar da reunião do grupo antes da viagem. Confirme a data com a empresa.   
 

VALOR P/ PESSOA EM APT. TPL: R$1.690,00. Ou 1 R$ 244,00 + 6 de 241,00. Para apt. DBL. Acrescentar 10% 
sobre o valor do TPL.   Saída garantida com um grupo mínimo de 50 pessoas. 

 
FAMTUR VIAGENS E TURISMO 

Rua Diogo Móia, 740 – Umarizal   Belém-PA   Fones: (0**91) 3241-9203 / 3223-3605. 
 Site: www.famtur.com.br             E-Mail: famtur@famtur.com.br 
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