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CAMOCIM – FINAL DE SEMANA
O Pacote inclui:
 Translado Fortaleza/Camocim/Fortaleza, em transporte executivo, com arcondicionado, DVD e CD;
 2 noites de hospedagem, em apartamento duplo, triplo ou quádruplo, com café
da manhã, no Dunas Praia Hotel;
 City Tour, com visita ao Oásis da Rosinha, onde é servido um Café Regional;
 Passeios à Praia de Maceió e Ilha do Amor, com travessia do Rio Coreaú, de
barco.
Roteiro:
1o. dia – sexta-feira - Encontro, na Praça de Igreja de Fátima, para embarque em
transporte executivo, com ar-condicionado, DVD e CD, para viagem com destino à
Camocim, com saída às 19 horas. Após chegarmos, faremos o check in no Dunas Praia
Hotel;
Translado Fortaleza/Camocim
o
2 . dia – sábado – Após o café da manhã, seguiremos para desfrutar das belezas da
Praia de Maceió. Trata-se de uma antiga Vila de Pescadores, que conta com o mar
calmo, além de coqueiral exuberante e um pequeno lago de água doce. No retorno,
faremos um breve city tour na Cidade de Camocim, com parada no Oásis da Rosinha,
onde será servido um Café Regional. A noite será livre.
Café da manhã + Praia de Maceió + Café Regional + pernoite
o
3 . dia – domingo - Concluído o café da manhã, iniciaremos a travessia de barco do
Rio Coreaú, para chegarmos à Ilha do Amor, que oferece uma bela vista da Cidade e
conta com diversas dunas. Lá, em Barraca Rústica, poderemos degustar uma deliciosa
Caranguejada, além do tradicional almoço com peixe capturado na região (não inclusos
no pacote). Em seguida, faremos o check out, para retorno à Fortaleza às 15 horas,
com chegada prevista para 21 horas.
Café da manhã + Ilha do Amor + translado para Fortaleza
SAÍDAS COM, NO MÍNIMO, 8 PESSOAS
Fim dos nossos serviços
Preço por pessoa, exceto em feriadões, nos Cartões VISA, MASTER, ELO,
AMEX ou HIPER:
-Em apartamento duplo: 3 x R$ 98,00;
-Em apartamento triplo: 3 x R$ 90,00;
-Em apartamento quádruplo: 3 x R$ 86,00.
E-mail: camocimtur@camocimtur.com.br – Fones: (85) 3086.4241 / 99996.7576

