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JIJOCA DE JERICOACOARA / FORTALEZAAS-

Chegada para o começo da manhã onde 

passaremos o dia cur�ndo as belezas naturais 

de Jericoacoara (opcional) como a lagoa do 

Paraíso e a Lagoa azul. 

As 17hs saída para Fortaleza. Hospedagem.

 BELÉM / JIJOCA  DE JERICOACOARA 

Saída: Às 05h00min apresentação para 

embarque em frente à Famtur.  Saída às 

05h30min com des�no a Fortaleza.  Percurso 

com paradas para alimentação e higiene 

pessoal. Pernoite no ônibus.

01º Dia - 28/12/2017 (Quinta-feira)

02º Dia - 28/12/2017 (Quinta feira)

3º Dia - 29/12/2017 (Sexta-Feira)

 FORTALEZA / BEACH PARK

Após café da manhã saida para city-tour, 

visitando os principais atra�vos da “terra de 

Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel”. Após o 

tour, seguiremos para maior Park Aquá�co da 

América La�na (Ingresso não incluso).  

Noite livre.  

Sugerimos uma visita à feirinha, na beira mar.

FORTALEZA/ CUMBUCO-Saída após o café da 

manhã para a praia do Cumbuco, onde 

desfrutaremos de toda a sua estrutura turís�ca, 

passeio de buggy, jangada, entre outros 

(Ingressos opcionais). A tarde retorno hotel. 

Noite livre.

04º Dia - 30/12/2017 (Sábado)

5º Dia - 31/01/2018 (Domingo)

FORTALEZA- Saída após o café da manhã, 

para uma manhã de compras no Mercado 

Central e na Rua Mosenhor Tabosa. 13horas 

retornaremos ao hotel para nos prepararmos 

para a grande noite, comemorando o 

REVEILLON 2017/2018

6º Dia - 01/01/2018 (Segunda-Feira)

FORTALEZA/BELÉM- Manhã livre. Às 14h 

saída com des�no a Belém. Percurso com 

paradas para alimentação e higiene pessoal.

7º Dia - 02/01/2018 (Segunda-Feira)

BELÉM- Chegada prevista em Belém para 

final da tarde. 

Fim dos nossos serviços

RÉVEILLON EM 
FORTALEZA
RÉVEILLON EM 
FORTALEZA
RÉVEILLON EM 
FORTALEZA

Famtur Turismo apresenta...

27/12/2017  a  02/01/2018

www.famtur.com.br

 @famturturismo
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CONFORTO E SEGURANÇA É NA FAMTUR TURISMO!

famtur.com.br

Este Roteiro inclui

nTransporte em ônibus luxo, leito, 
DD (2 andares), equipado com sala 
de jogos, ar condicionado, TV, DVD, 
som ambiente (CD, rádio, microfone), 
frigobar, cafeteira elétrica e toalete;

As vantagens de Viajar com a gente:

nServiço de bordo (água mineral, 
café, refrigerante e lanche).

nGuia acompanhante e City-tour 
com Guia local;

Nossos Preços por Pessoa

(91) 3241-9203 
(91) 3223-3605   

famtur@famtur.com.br

Rua Diogo Moia, 470,
Humarizal-Belém/PA

4X 356,00
TOTAL: 1.780 em apto triplo

Entrada de 356, +
R$

Preço com essa
qualidade só 

aqui! Nem 
adianta 

procurar!
Só a Famtur

têm!

 Este roteiro não inclui ingressos, nem despesas extras de quaisquer espécies.  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.

IMPORTANTE

 Transporte em ônibus luxo, leito, DD (2 andares), equipado com sala de jogos, ar 
condicionado, TV, DVD, som ambiente (CD, rádio, microfone), frigobar, cafeteira elétrica e 
toalete;  Hospedagem em Hotel 3 ou 4 estrelas, com café da manhã (Todas as diárias iniciam-
se às 12h00min) Serviço de bordo (água mineral, café, refrigerante e lanche).Guia 
acompanhante e City-tour com Guia local;  Passeios descritos no programa, exceto opcionais.

nPasseios descritos no programa, 
exceto opcionais.
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Venha ser feliz!
#vemprafamtur

Viver pode
 ser muito

divertido!

4X 396,00
TOTAL: 1.980 em apto duplo

Entrada de 396, +
R$
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