
 

 

 

 

 

 
 

1º Dia: 27/05/2018 (Domingo) BELÉM / JIJOCA  
Às 05h apresentação para embarque em frente à FAMTUR.  Saída às 06h com destino a Jijoca e 
Fortaleza.  Percurso com paradas para alimentação e higiene pessoal. Pernoite no ônibus. 
 

2º Dia: 28/05/2018 (Segunda-feira): JIJOCA /JERICOACOARA 
 Chegada para o começo da manhã, hospedagem e dia livre para curtir as belezas naturais de 
Jericuacura como: lagoa do Paraíso, Lagoa azul, bem como as praias deste paraiso tropical (traslado 
Jijoca, Jericuacara, Jijoca não incluso). 
 

3º DIA: 29/05/2018 (Terça-feira): JERICOACOARA / FORTALEZA  
Dia inteiramente livre para aproveitar as belezas deste encantador lugar do litoral Norte cearense. 
As 15: hs. saída para Fortaleza, chegada para a noite, hospedagem, noite livre.   
 

4º DIA: 30/05/2018 (Quarta-feira): FORTALEZA /PRAIA DO FUTURO 
Após café da manhã, saída para um tour de compras no mercado central, em seguida, saída para 
banho de mar na Praia do Futuro. Às 16h retorno ao hotel. Noite livre, Sugerimos uma visita à feirinha, 
na beira mar. 
 

5º DIA: 31/05/2018 (Quinta-feira): FORTALEZA / CANOA QUEBRADA 
Saída após café da manhã com destino ao Município de Aracati, onde passaremos o dia curtindo 
banho de mar na exótica praia de “Canoa Quebrada” (opcional). Às 16hs00 retorno para Fortaleza. 
Noite livre. 
6ºDIA: 01/06/2018 (Sexta-feira): FORTALEZA / BELÉM 
Manhã livre para atividades pessoais. Às 16h saída com destino a Belém. Percurso com paradas para 
alimentação e higiene pessoal. 
 

7º Dia: 02/06/2018 (sábado): BELÉM 
Chegada prevista em Belém para o final da tarde. Fim de nossos serviços.  
 
SERVIÇO INCLUSO: 
** Transporte em ônibus luxo, Leito, equipado com ar condicionado, Tv, DVD, cafeteira elétrica, som ambiente, 
frigobar e toalete; 
** Hospedagem no Hotel padrão turístico 3*, com café da manhã; 
** Serviço de bordo (água mineral, café, refrigerante, City - Tour com Guia Local; 
** Passeios descritos no programa, exceto opcional. 
 

 
 
 

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; 
* Parcelamentos devem estar quitados até 72h antes da saída da viagem; 
* 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 DO PACOTE POR PESSOA EM APT TPL: R$ 1.490,00 ou 1 R$ 218,00 + 6 de 212,00 
Para APT. DBL acrescentar 10% sobre o valor do TPL 
Preço garantido para um grupo mínimo de 40 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 
 

http://www.famtur.com.br/

