
 

Excursão - Férias de Janeiro no Ceará 

Fortaleza e Jericoacoara 

 

01º DIA: 10/01 (Quinta-feira) BELÉM 

Apresentação para embarque na Brazil Amazon Turismo, endereço: Tv. 

Vileta, 2456 – Marco, entre Av. Almirante Barros e Av. Romulo Maiorana, as 

05h00min, saída as 06h00min com destino à Jericoacoara, restante do dia 

viajando com paradas pré-programadas para alimentação e higiene 

pessoal, Pernoite no ônibus. 

 

02º DIA: 11/01 (Sexta-feira) BELÉM / JERICOACOARA 

Chegada prevista pela manhã em Jijoca  onde o translado para 

Jericoacoara será   feito de caminhonetes traçadas  ou jardineiras ou 

similares (não incluso) em Jericoacoara, área de preservação ambiental, 

hoje um Parque Nacional, entre enormes dunas moveis, lagoas de águas 

cristalinas, coqueirais, praias de enseada com mar calmo e de oceano com 

ondas, onde o contato com a natureza e intenso, e a beleza das paisagens 

impressiona. Saída as 16:00hs  com destino a Fortaleza. Hospedagem. 

 

 03º DIA: 12/01 (Sábado) TOUR PANORÂMICO E PRAIA DO CUMBUCO 

Após o café da manhã embarcaremos para conhecer Orla marítima de 

Fortaleza, estátua de Iracema, Praia do Futuro, Praiado Mucuripe, bairro 

nobre da Aldeota, Mausoléu do ex-presidente Castelo Branco, Praia 

deIracema, Catedral Metropolitana, Mercado Central (sem parada), Forte 

de Nossa Senhora deAssunção, Dragão do Mar, Praça dos Mártires.A Rota 



 

do Sol Poente preserva também muitas belezas naturais. Após conhecer os 

principais pontos de Fortaleza, seguiremos para o município de Caucaia, 

encontramos a Praia de Cumbuco. Dotada de uma excelente infra-estrutura 

turística de hotéis, bares erestaurantes, Cumbuco é uma praia que oferece 

várias opções de lazer. Retorno ao hotel no final da tarde. Noite livre.  

 

04° DIA: 13/01 (Domingo) MORRO BRANCO E PRAIA DAS FONTES 

Após o café seguiremos para o litoral leste, estas duas praias fazem parte do 

município cearense de Beberibe, distante a cerca de 85 Km de Fortaleza. A 

praia de Morro Branco, tem como característica geológica falésias 

(barreiras) abertas pela erosão do vento e da chuva nas quais afloram as 

areias coloridas. Dando continuidade ao nosso Tour, seguiremos mais 8 Km 

até a Praia das Fontes, onde permaneceremos nesta praia até as 16:00 hs 

quando retornamos para Fortaleza. Neste lugar, encontraremos a beleza 

natural da praia aliada ao conforto. Nesta praia, compõem o cenário, grutas 

e fontes de água doce que saem das rochas a beira-mar. Almoço (não 

incluso). Retorno ao hotel no final da tarde. Noite livre. 

 

05° DIA: 14/07 (Segunda-feira) FORTALEZA 

Dia livrepara opcionais. Noite By nigth 

 

08º DIA: 15/01 (Terça-feira) FORTALEZA / BELÉM 

Manhã livre para opcionais e também para nos despedirmos de Fortaleza. 

Tarde saída com destino a Belém, restante do dia viajando com paradas 

pré-programadas para alimentação e higiene pessoal. Pernoite no ônibus. 



 

 

09º DIA: 16/01 (Quarta-feira) BELÉM 

Chegada prevista para a tarde em Belém. Fim de nossos serviços. 

 

ESTE ROTEIRO INCLUI: 

 Transporte em ônibus Leito, Turismo, equipado com ar condicionado, 

vídeo, tv, som ambiente, frigobar, toalete; 

 Hospedagem em hotéis de categoria turística, com café da manhã; 

 Guia acompanhante e credenciado pelo CADASTUR; 

 Serviço de bordo; 

 Passeio em Jericoacoara; 

 City Tour em Fortaleza; 

 Passeio pela Praia do Cumbuco; 

 Passeio pela Praia de Morro Branco; 

 By Nigth; 

 Brinde da BRAZIL AMAZON; 

  

ESTE ROTEIRO NÃO INCLUI: 

 Este roteiro não inclui ingressos, nem despesas extras de quaisquer 

espécies.  

  

OBSERVAÇÃO: 

 Todas as Diárias de Hotéis iniciam-se as 14h00min e finalizam-se as 

12h00min; 

 Valor sujeito a reajuste, de acordo com as políticas econômicas do 

governo; 



 

 Roteiro sujeito a alteração; 

 

PREÇOS DA EXCURSÃO 

Tipo de apartamento Preço por 

ADULTO 

Preço por criança 

de 08 a 12 anos 

Preço por criança de 

06 a 07 anos 

DUPLO (02 pessoas) R$ 1.060,00 R$ 630,00 
 

R$ 260,00 TRIPLO (03 pessoas) R$ 990,00 R$ 560,00 

QUADRUPLO (04 pessoas) R$ 960,00 R$ 540,00 

 

Obs¹.: Crianças de 0 a 01 ano e 11 meses são consideradas cortesia, porém 

durante a viagem não ocuparão a poltrona, ou seja, viajaram no colo dos 

pais. Sendo que nos apartamentos dividirá a mesma cama com os pais. 

 

Obs²: Crianças de 02 a 07 anos ocuparão normalmente as poltronas, e nos 

apartamentos dividirão a cama com os pais.  

 


