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O Pacote inclui: 

 Translado Aeroporto/Hotel/Aeroporto, em van, micro ônibus ou ônibus 

executivo, com ar-condicionado; 

 4 noites de hospedagem em Fortaleza, em apartamento standard duplo, triplo 

ou quádruplo, com café da manhã, no Hotel Iracema Flat - 

www.iracemaflat.com ; 

 Translado Hotel/Centro de Eventos do Ceará/Hotel; 

 Visita noturna à Praia do Futuro, para desfrutar a Quinta do Caranguejo; 

 City tour em Fortaleza; 

 Passeio a Jericoacoara. 

 

Roteiro*: 

1º. Dia - 22.07.2015 – quarta-feira – Translado Aeroporto/Hotel. 

Deslocamento ao Centro de Eventos do Ceará, para credenciamento e participação 

na Abertura e Palestras do 7º. Congresso Norte e Nordeste de Administração – 

CONNA. Após a última palestra, retorno ao Hotel, para pernoite; 

Translado Aeroporto/Hotel/Centro de Eventos/Hotel + Pernoite 

 

2º. Dia - 23.07.2015 – quinta-feira – Após o café da manhã, deslocamento para 

o Centro de Eventos, para participar do segundo dia do 7º. CONNA. Retorno ao 

Hotel, após a última palestra. À noite ida até a Praia do Futuro, para participar da 

tradicional Quinta do Caranguejo; 

Café da Manhã + Translado Hotel/Centro de Eventos/Hotel + Praia do Futuro 

+ Pernoite 
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3º. Dia - 24.07.2015 – sexta-feira – Após o café da manhã, City Tour por 

Fortaleza, para visitar os principais Pontos Turísticos, com parada para compras. À 

tarde, deslocamento para o Centro de Eventos, para aproveitar o último dia do 7º. 

CONNA. A noite será livre; 

Café da manhã + City Tour + Translado Hotel/Centro de Eventos/Hotel + 

Pernoite 

 

4º. Dia - 25.07.2015 – sábado – Logo cedo, embarque para o passeio de um dia a 

Jericoacoara, considerada uma das praias mais bonitas do mundo. Lá, visitaremos a 

Vila de Jeri, a Duna do Pôr do Sol, a Pedra Furada e as Lagoas Azul e do Paraíso. 

Jericoacoara + Pernoite 

 

5º. Dia - 26.07.2015 – Domingo – Café da manhã e transfer Hotel/Aeroporto. 

Café da manhã + Transfer Hotel/Aeroporto 

 
 

Fim dos nossos serviços 

 

Preço por pessoa: 

 

-Em apartamento duplo: 

 1 entrada + 3 parcelas de R$ 237,00, nos cartões VISA, MASTER ou AMEX; 

  

-Em apartamento triplo: 

 1 entrada + 3 parcelas de R$ 202,00, nos cartões VISA, MASTER ou AMEX; 

  

-Em apartamento quádruplo: 

 1 entrada + 3 parcelas de R$ 178,00, nos cartões VISA, MASTER ou AMEX; 

   

Nossos preços não incluem: 

 Despesas pessoais: consumo de frigobar, telefonemas, lavanderia, táxi, etc; 

 Quaisquer outras que não estejam incluídas no pacote. 

 

*Roteiro sujeito a alterações, dependendo da disponibilidade dos equipamentos 

a serem utilizados, tábua de mares, etc. 
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