
 
Não é possível exibir esta imagem no momento.

PRAIA DE JERICOACOARA 

 

 1º Dia - Origem / Jericoacoara 
Embarque em voo com destino ao aeroporto de Jericoacoara. Recepção e traslado privativo para a 
hospedagem escolhida. 

 2º Dia - Jericoacoara 
Entre o 2º e 4º dia – passeios inclusos: 

● Passeio em buggy às Lagoas Azul e Paraíso:  Saída de buggy para as Lagoas Azul e do Paraíso, 
cruzando o povoado de Jijóca. Encontraremos ótimas estruturas para lazer e lagoas de águas cristalinas 
em tons de azul e verde. 
 
● Passeio em buggy à Tatajuba: Saída de buggy para Tatajuba. Aproximadamente 60 km de passeio. 
Tatajuba é um vilarejo de pescadores primitivo. O vilarejo foi encoberto pela ação das dunas e 
reconstruído posteriormente pelos pescadores na outra margem do rio. É por isso que alguns a 
consideram como Nova Tatajuba. Possui dunas enormes, algumas em processo de cristalização, o que 
as impede de se mover pela ação do vento.  

. 5º Dia – Jericoacoara / Origem 
Traslado privativo da hospedagem para o aeroporto de Jericoacoara. Embarque com destino à cidade 
de origem. 

SAÍDAS ÀS QUARTAS-FEIRAS 

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser 
alterada a critério do guia/receptivo local." 

Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 
 
TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL: Desde o dia 21.09/2017 está em vigor a Lei Municipal  
n° 107/2015, que regulamenta a cobrança da Taxa de Turismo Sustentável, para sua permanência na Vila 
de Jericoacoara. Sendo que esta taxa não poderá ser paga através da Pousada. 
 
Para pagamento antecipado da taxa: 
 
- Taxa de Turismo Sustentável acesse o site: http://speedgov.com.br/satjij/servlet/gerataxatur 
 
TTS – Taxa de Turismo Sustentável – Valor de R$ 5,00 por diária/por pessoa podendo ser paga através do site por meio de 
boleto bancário e cartão de crédito (nacionais e internacionais) ou na entrada da Vila de Jericoacoara no momento da chegada, 
pagamento poderá ser efetuado em cartão de crédito ou débito. ***(Conforme artigo 4º do Decreto nº 044/2017, são isentos da 
taxa: 
Crianças de até 12 anos de idade mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento oficial com foto, pessoas 
acima de 60 anos de idade mediante apresentação de documento oficial com foto e portadores de deficiência mediante 
apresentação de laudo médico e documento oficial com foto). 

INCLUI: Traslados terrestres de chegada e saída em veículo 4x4, 04 noites de hospedagem com café da 
manhã em Jericoacoara, passeio de buggy para Tatajuba, passeio de buggy para as Lagoas Azul e 
Paraíso e assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


