
ROTEIRO

1º dia – 8 de março (terça) - FORTALEZA / JERICOACOARA
Comparecimento em local a combinar, às 06:30 horas da manhã para embarque 
em van com destino Jijoca, com chegada prevista as 13:00 horas e parada para 
almoço (não incluso). Chegada prevista na Vila de Jericoacoara às 14:30 horas. 
Hospedagem na pousada. Final da tarde, poderão caminhar para assistir ao pôr 
do sol na Duna. Noite livre.

2º dia – 9 de março (quarta) – JERICOACOARA
Café da manhã. Saída em jardineira 4x4 para realizar passeios no lado oeste: 
saindo de Jeri vamos percorrer lindas praias e faremos  uma travessia  de balsa 
ao vilarejo de Guriú. Nossa primeira parada será para ver os cavalos marinhos 
em seu habitar  natural (taxa inclusa); Mangue seco, tirolesa, etc. Em seguida, 
iremos  para a Lagoa da Tatajuba, onde encontra-se um lago grande, com várias 
barracas de culinária local, com parada para banho. Retorno a Vila de 
Jericoacoara  para  hospedagem. Noite livre.

3º dia – 10 de março (quinta) – JERICOACOARA
Café da manhã. Saída em jardineira 4x4 para realizar passeios  no  lado leste: 
Árvore  da  Preguiça, Buraco Azul (taxa inclusa) e  Lagoa Azul (taxa da jangada 
não inclusa)  e  Pedra  Furada. No  final  da  tarde, retorno  a pousada. Noite 
livre.

4º dia – 11 de março (sexta) – JERICOACOARA
Café da manhã. Manhã livre. As 13:00 horas, transfers de retorno para Fortaleza. 
Fim dos nossos serviços.

Serviços incluídos / Tour Privativo:
03 diárias  de hospedagem com café da manhã em pousada, em quarto duplo 
ou triplo; para quarto  individual, terá acréscimo no valor; Transfers: Fortaleza x 
Jijoca x Fortaleza, em van executiva com ar condicionado; Traslados: Jijoca x Jeri 
x Jijoca, em veículo 4x4 (Hilux); Passeios conforme descritos no roteiro; Seguro 
viagem (com cobertura até 80 anos);  Representante da Plutarco Turismo 
acompanhando o grupo; Kit: mochila saco com cadarço+ porta documento;  
Taxas de entrada: habitat de cavalos marinhos + buraco azul;  Brindes para 
sorteio;  Taxa de turismo sustentável (R$ 30,00). 

Serviços não incluídos: 
Pernoites e refeições que excedam o estabelecido no programa; Passeios 
opcionais; Bebidas e refeições não mencionadas; Taxas locais de travessia de 
jangada no Lagoa Azul + skibunda + tirolesa, etc; Gorjetas a guia e motoristas; 
Extras de caráter pessoal (telefonemas, táxis, frigobar, água, internet, lavanderia, 

etc). Tudo quanto não esteja, expressamente mencionados como incluído no 
roteiro.

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO OU TRIPLO: R$ 1.620,00
Suplemento para quarto individual: R$ 410,00

(Preço válido para um grupo privativo mínimo de 10 passageiros, cujas 
inscrições deverão ocorrer até o dia 20 de dezembro de 2021.
Após essa data, preços poderão sofrer reajustes, devido a política atual de 
preços de combustíveis, tarifas hoteleiras e demais serviços).
Prazo de quitação da viagem: até 25 fevereiro de 2022.

FORMA DE PAGAMENTO: Dezembro/2021 - Janeiro/2022 - Fevereiro/2022  
R$540,00     *   R$ 540,00   *   R$ 540,00

DADOS BANCÁRIOS: Plutarco Turismo Ltda                                                     
CNPJ nº 03.950.651/0001-30    (Pix)

Banco do Brasil:  Agência: 3473-8  / Conta corrente: 18.765-8	
Banco Santander:   Agência: 1584 / Conta corrente: 13.001005-2

TAXA DE INSCRIÇÃO / ADESÃO: 
A taxa de inscrição/adesão é de R$ 300,00 (Trezentos reais), que está inserida no 
valor total da viagem e em caso de desistência por parte do passageiro, a 
referida taxa não será restituída em nenhuma hipótese ao mesmo, porque será 
utilizada para ressarcimento de despesas administrativas e/ou caução para 
operadora terrestre e pousada. 

PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO, SEM PRÉVIO AVISO:
O preço do programa constante neste folheto foi calculado por ocasião de sua 
cotização (Novembro/2021). Estão, por conseguinte, sujeitos a alterações de 
preços.

CONDICIONANTES:
Em qualquer caso que porventura o passageiro não tenha assinado o contrato, 
fica estabelecido que qualquer pagamento, depósito ou transferência nas 
contas da Plutarco Turismo, referente ao pacote adquirido, caracterizará aceite 
do contrato de viagem em sua totalidade.

CONDIÇÕES GERAIS:
O ato de Inscrição para participação no presente programa de viagem, implica 
automaticamente na adesão do participante às condições gerais e específicas 
do Contrato de Viagem. 

https://www.viajenaviagem.com/destino/jericoacoara/o-que-fazer-jericoacoara/
https://www.viajenaviagem.com/destino/jericoacoara/o-que-fazer-jericoacoara/
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