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Jericoacoara e Fortaleza - via Jijoca
 1º Dia - Origem / Fortaleza
Embarque com destino a Fortaleza. Recepção no aeroporto e transfer para o hotel escolhido.
 2º Dia - Fortaleza – Jericoacoara
Café da manhã, a partir das 07:30hs saída de Fortaleza em van ou microônibus pela estrada até Jijoca, são aproximadamente 275 km com
duração prevista de 4:30hs. Chegada em Jijoca e troca de veículo para jardineira ou pau de arara para percorrermos cerca de 30 km via
trilhas de areia até Jericoacoara. Acomodação na hospedagem escolhida.
 3º Dia – Jericoacoara
Café da manhã, 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 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.
Para chegar lá o carro terá que cruzar uma balsa na foz do rio Guriú.Retorno Jericoacoara. Pernoite.
 4º ao 6º Dia – Jericoacoara
Dia livre para atividades independentes.
Sugestão:
Mangue Seco - Passeio de barco, visita aos cavalos marinhos, ostras e caranguejos.
● Jijoca - Passeio para as Lagoas do Coração e do Paraíso, cruzando as dunas que separam a vila de Jericoacoara do povoado de Jijóca,
aonde encontraremos lagoas de águas cristalinas e ótima estrutura de lazer.
 7º Dia - Jericoacoara – Fortaleza
Saída da vila de Jericoacoara a partir das 11:30hs até Jijoca em jardineira ou pau se arara, e troca de veículo para van ou microônibus para
continuação da viagem pelo asfalto até Fortaleza. Chegada prevista para 17:30hs. Acomodação no hotel escolhido.
 8º Dia - Fortaleza / Origem
Após o café da manhã, 07:00hs, city tour histórico em Fortaleza. Transfer para o aeroporto para embarque com destino à cidade de
origem. Obs: O transfer para o Aeroporto será realizado logo após o fim do city tour (por volta das 11:00hs). Os vôos adequados para
reservas são os que partem após 12:00hs.
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser altarada a critério do guia/receptivo
local."
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS)
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
Caso haja atrasos por parte do passageiro quanto à apresentação no horário marcado na recepção do Hotel ou local combinado, não
haverá reembolso do trecho não utilizado do traslado, de diárias em Jericoacoara, bem como as despesas com pernoite em Fortaleza,
alimentação, alteração de bilhetes aéreos, etc são por conta do passageiro.
INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Fortaleza (2 noites) e Jericoacoara (5 noites). Traslado de chegada e saída em Fortaleza,
traslado em van ou micro-ônibus entre Fortaleza-Jijoca-Fortaleza jardineira ou pau de arara entre Jijoca-Jericoacoara-Jijoca. Passeio de
buggy para Tatjuba em Jericoacoara. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

