31 MAI A 03 JUN 2018

SANTUÁRIO N.S. FÁTIMA - SÃO BENEDITO

Corpus Christi na Serra da Ibiapaba
IPU | VIÇOSA DO CEARÁ | UBAJARA | TIANGUÁ
31 MAIO (QUI) – FORTALEZA / BICA DO IPU / VIÇOSA DO CEARÁ
Comparecimento às 7h na Praça da Igreja do Cristo Rei para embarque com destino à Serra da Ibiapaba. No percurso almoço
(incluso) e visita à Bica do Ipu. Na sequência continuação da viagem para acomodação no Hotel de Serra em Viçosa do Ceará
“a cidade mais antiga da chapada”. Noite livre.

01 JUNHO (SEX) – VIÇOSA DO CEARÁ / TIANGUÁ / VIÇOSA DO CEARÁ
Após o café conheceremos a adega de licores, petas e biscoitos caseiros do Sr. Alfredo Miranda. Na sequência almoço
(incluso) no Sítio do Bosco em Tianguá, um local agradável para estar rodeado de amigos e do verde exuberante, um belo
mirante para contemplação da natureza faz com que revigore todas as energias e espante o stress da rotina do dia-a-dia...
Regresso ao hotel. À noite conheceremos a Igreja do Céu, localizada num mirante que permite uma vista fantástica da
cidade, conta com um restaurante e um pequeno centro turístico em seu entorno. Retorno ao hotel.

02 JUNHO (SAB) – VIÇOSA DO CEARÁ / UBAJARA / TIANGUÁ / VIÇOSA DO CEARÁ
Após o café passeio à Ubajara onde conheceremos o Parque Nacional com opção de trilha ecológica e um belo mirante para
apreciar a natureza. Almoço (incluso) na Pousada da Neblina. Retorno à Viçosa. No percurso, parada para compras de artigos
regionais no centro de artesanato da rodoviária (artigos em couro, queijos, doces, licores, manteiga da terra, entre outros). À
noite, consultar programação da cidade.

03 JUNHO (DOM) – VIÇOSA DO CEARÁ / SÃO BENEDITO / IPU / FORTALEZA
Após o café encerramento de contas no hotel para viagem de regresso à Fortaleza. Parada no Santuário de Fátima em
Guaraciaba do Norte onde participaremos de missa. Na sequência visita guiada e tempo para compras na lojinha. Almoço
(incluso) no Hotel Fazenda Gospel em Guaraciaba do Norte. Passeio de charrete, cavalo, trenzinho Dino, Jardineira,
Playground, sala de jogos, piscinas entre outros são as opções de lazer que ele oferece (consultar valores dos opcionais). Às
16h continuação da viagem. Chegada prevista às 20h. Desembarque e fim dos serviços!
*Programação sujeita à alteração.
PACOTE INCLUI:
*Ônibus de luxo (ar-condicionado, frigobar, som, DVD, WC);
*03 noites no Hotel de Serra em Viçosa do Ceará (http://www.hoteldeserra.com.br/);
*03 cafés da manhã;
*04 almoços;
*Passeio ao Sítio do Bosco com ingresso;
*City tour em Viçosa do Ceará;
*Missa no Santuário de N. S. Fátima em São Benedito;
*Seguro de Assistência de Viagem;
*Guia acompanhante cadastrado pelo MTUR.

VALOR POR PESSOA
APTO DUPLO R$ 1.272
ENTRADA R$ 318 + 3x de R$ 318

APTO TRIPLO R$ 1.172
ENTRADA DE R$ 293 + 3x de R$ 293
FINANCIAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO OU
CHEQUE PRÉ-DATADO
TARIFA SUJEITA À REAJUSTE SEM AVISO PRÉVIO

AQUARELA TURISMO
Rua São Paulo, nº 32 – Sala 1204 – Centro (Edifício General Tibúrcio).
(85) 3253.4466 - 99755.0107

