Fortaleza e Jericoacoara
ROTEIRO
1 Fortaleza
Chegada e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 14:00. Dia livre. Nossa programação não inclui
passagem aérea, consulte nossas melhores tarifas.
2 Fortaleza
Café da manhã no hotel. Sugerimos passeio panorâmico pela cidade de Fortaleza, passando pelos principais pontos históricos e
turísticos da cidade tais como: Av. Beira Mar, a Estátua de Iracema, o bairro do Mucuripe, Praia do Futuro, bairro Aldeota, Av. Dom
Luiz, Praça Portugal, Igreja Nossa senhora do Líbano (aúnica ortodoxa da cidade), o mausoléu do ex presidente Castelo Branco, bairro
da praia de Iracema, a ponte dos Ingleses, o centro cultural dragão do Mar de arte e cultura, o centro da cidade, mercado central , o
Forte de nossa senhora de assunção, a igreja da Sé (Catedral Metropolita na de Fortaleza) o Passeio Publico, antiga cadeia Pública
(hoje é um centro de artesanato) e a Av. Monsenhor Tabosa. Teremos parada para compras no mercado central ou na antiga cadeia
pública.
3 Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara
Café da manhã no hotel. Saída com destino ao hotel em Jericoacoara, serão 300 km, feitos de veículo com ar-condicionado, microônibus ou ônibus, partindo da Av. Beira mar, passando por todos os Hotéis onde encontram-se hospedados nossos clientes. O
transporte chega até Jijoca, lá os passageiros trocam de transporte para um carro tipo Jardineira ou Pau de arara, veículos 4 x 4 para
chegar até o Hotel escolhido. As saídas são realizadas em horário pre estabelecidos. Chegada, dia livre. Passeie pela rústica e exótica
Cidade de Jericoacoara, por suas ruas de areia e aproveite para integrar-se com a cultura local.
4 Jijoca de Jericoacoara
Café da manhã. Dia livre. Jericoacoara é um santuário ecológico é Aérea de Preservação Ambiental, tem paisagens incríveis: dunas,
lagoas com água transparente, mangue e praias desertas. Esportes como 'windsurf' e 'kitesurf' faz de Jericoacoara o 5º lugar mais
procurado do mundo para a prática destes esportes. São várias opções de lazer, além de esportes náuticos como passeios de buggy,
quadriciclo, caminhada, existem várias outras maneiras de conhecer este lugar incrível.
5 Jijoca de Jericoacoara
Café da manhã. Dia livre. E a cerca de 20 km se localiza Jijoca de Jericoacoara onde ficam as Lagoa Azul e Lagoa Paraíso que, na
realidade, são um mesmo lago que se divide no seco verão Cearense entre Julho e Dezembro.
6 Jijoca de Jericoacoara
Café da manhã. Aproveite. Outros esplendidos lugares para se conhecer: fazer uma caminhada até a Pedra Furada, um arco de pedra
enorme, esculpido pela ação das ondas e do tempo. Essa maravilha da natureza virou o símbolo da vila.
7 Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara
Café da manhã. O retorno para Fortaleza acontece à partir das 14:00, o receptivo estabelecera o horário para saída de cada hotel, ou
um local será marcado para o encontro. O retorno de Jeri a Fortaleza ocorre da mesma forma que a ida. Chegada a Fortaleza.
Acomodação no hotel escolhido.
8 Brasil, Fortaleza
Café da manhã no hotel. O apartamento estará disponível até as 12:00.

Ínclui
· 3 noites de hospedagem no hotel selecionado em Fortaleza (2 noites na chegada e 1 na saída).
· Café da manhã diário;
· Traslados de Chegada e saída aos hotéis de fortaleza;
· 4 noites de hospedagem no hotel selecionado em Jericoacoara;
· Traslado do Hotel em Fortaleza ao Hotel em Jericoacoara e de Jericoacoara ao Hotel em Fortaleza,
incluindo veículo 4 x 4 nos trechos de Jijoca a Jeri e no retorno de Jeri a Jijoca.
· Seguro de Cancelamento Trip Protector de R$ 2.000,00.
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Não Inclui
· Bilhete aéreo São Paulo / Fortaleza / São Paulo;
· Qualquer Ítem não mencionado como incluído;
· Documentação pessoal (vacinas, etc);
· Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, frigobar, gorjetas a guias, motoristas e
garçons e etc.;
· Seguro assistência saúde/bagagem;
· Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
· Qualquer item não mencionado como incluído;
· Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional;

Notas Importantes
· Sugerimos contratar o seguro de viagem.
· Para embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou
adolescentes, menores de 18 anos,
os quais devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de
autorização do Juizado de Menores,
no caso de viagem com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8069/90).

Opcional
· Seguro de assistência de viagem.
· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento.

Observações
· Check-in nos hotéis a partir das 14h e check out às 12h.
· Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a
alterações sem prévio aviso.
· Os serviços de traslados para Jericoacoara incluso neste pacote é realizado somente para passageiros
hospedados em
hotéis da orla marítima de Fortaleza.
· Saída dos hotéis a partir das 07:30 e saída da Praia de Jericoacoara para os hotéis em Fortaleza a partir das
14:00.
· O que levar: além de muita disposição, são indispensáveis roupa de banho, boné ou chapéu, mochila,
sandálias,
camisetas, shorts, protetor solar (muito importante), repelente, máquina fotográfica, câmera filmadora e
agasalho no inverno.
· Jericoacoara não dispõe de agência bancária, necessário levar dinheiro, pois os passeios locais são cobrados
em espécie.
Algumas considerações sobre o paraíso que é Jericoacoara.
Local excelente para quem quer tranquilidade, belas lagoas, uma linda praia e um astral inigualável. De Fortaleza à Jericoacoara são 300
km, em estrada afastada e boa até o município de Jijoca, a 20km de Jeri. A partir de Jijoca é preciso seguir em trecho de areia e dunas,
portanto não recomendável carro comum.
Em Jeri não há circulação de carros. Não há alfastamento. Os carros que circulam pela cidade são buggys ou 4 x 4, porém em locais
demarcados. É uma cidade típica de interior a beira mar com pessoas incríveis, mas claro é sempre bom ficar em atenção. O vilarejo tem
ótimas opções gastronomicas. Possui várias opções de passeios e o esporte mais procurado é o kitesurf.
Dinheiro
Vá prevenido. Não existem agências bancárias ou caixas eletrônicos, e os passeios são pagos em dinheiro. O banco mais próximo (Banco
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do Brasil) fica há 18km em Jijoca. Trazer dinheiro trocado é outra comodidade. Há uma agência dos
correios e com isso é possível fazer pequenos saques e depósitos para quem é correntista do
Bradesco.
Iluminação
A energia elétrica é subterrânea, que alimenta apenas as casas, sem postes de iluminação, para preservar a iluminação natural
proveniente da lua e das estrelas. Por isso, uma pequena lanterna pode ser útil em noites sem lua. Aqui a voltagem é 220v.
Passeios
Todos os passeios são pagos localmente, e os valores variam muito. O que não falta em Jeri são escolas de kite e windssurf.
Serviços de saúde
Existe apenas um Posto de Saúde em Jericoacoara que atendem de 08:00h as 17:00h com condições básicas de funcionamento, o
hospital mais próximo fica em Jijoca à 18km de Jericoacoara.

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos.
Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485
Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br
Rua Vergueiro, 2253 – 1013 Vila Mariana SP
WWW.WATANABETUR.COM.BR
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