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 SGL R$ DBL R$ TPL R$ QDP R$ 
Marina Park 241,00 + 15% 267,00 + 15% 334,00 + 15% 419,00 + 15% 
Gran Marquise 338,26 + 15% 338,26 + 15% 473,26 + 15% Não tem 
Seara 266,00 296,00 370,00 Não tem 

 

 
 
A Flytour sente-se honrada em atender o importante evento dos Jogos Nacionais da Magistratura. 
 
Somos uma empresa especializada na Gestão de Viagens Corporativas e Viagens a Lazer. Com 42 
anos de história, hoje contamos com 220 unidades de negócio e 2.600 colaboradores. 
 
Segue, abaixo, discriminação dos serviços oferecidos e negociados: 
 
 
PARTE AÉREA: Brasil/ Fortaleza/ Brasil 
- A viagem deve ocorrer entre os dias: 23/10 a 30/10/2017. 
- Descontos de até 20% nas passagens aéreas com as cias. aéreas: Gol, Latam, Avianca e Azul. 
- Formas de pagamento: À vista ou parcelamento no cartão de crédito por cada companhia aérea: 
LATAM: Em até 4x sem juros 
GOL: Em até 6x sem juros 
AZUL: Em até 6x sem juros 
AVIANCA: Em até 6x sem juros 
 
 
PARTE TERRESTRE: 
A Flytour, juntamente com a Associação Cearense de Magistrados, negociou tarifas especiais nos 
seguintes hotéis em Fortaleza, segundo a tabela de valores/diárias: 
 
1- Hotel Marina Park - http://www.marinapark.com.br  
2- Hotel Seara Fortaleza - http://hotelseara.com.br 
3- Hotel Gran Marquise - http://www.granmarquise.com.br 
 
 

HOTÉIS 
 
 
 
 
 
 
- Forma de pagamento da hospedagem: À vista. 
 
 
PASSEIOS: 
 
VISITA À CIDADE (CITY TOUR) – R$41,00 por pessoa - Dias de saída: segunda, quarta e sexta-feira. 
No “City tour Panorâmico”, o turista é convidado a realizar um reconhecimento histórico e turístico, 
passando pela orla marítima de Fortaleza, estátua de Iracema, Praia do Futuro, Praia do Mucuripe, 
bairro nobre da Aldeota, Mausoléu do ex-presidente Castelo Branco, Praia de Iracema, Catedral 
Metropolitana, Mercado Central (sem parada), Forte de Nossa Senhora de Assunção, Dragão do Mar, 
Praça dos Mártires.
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LITORAL LESTE (Rota do Sol Nascente) 
 
PRAIA DO BEACH PARK – R$41,00 por pessoa - Dias de saída: sexta-feira e domingo. 
Partindo de Fortaleza, a 22km em sentido leste, na Rota do Sol Nascente, escondida entre as dunas 
do município de Aquiraz, nos deparamos com a praia do Porto das Dunas. Além do Parque Eólico, 
aqui está localizado um dos maiores empreendimentos turísticos do Ceará: o Beach Park. Resultado 
de uma combinação de praia e parque aquático, o complexo conta com um hotel resort, lojas de 
“souvenirs”, museu da jangada, centro de convenções, além de uma estrutura de atendimento, 
restaurante na praia, onde se pode degustar um delicioso caranguejo. Sua maior atração, 
entretanto, é o Aqua Park, um dos maiores parques aquáticos do mundo à beira-mar. O Aqua Park é 
uma diversão garantida para todas as idades, com toboáguas, cascatas, rio artificial e dois 
equipamentos únicos no Brasil (ingresso do Acqua Park Ñ incluso). 
 
PRAIA DE ÁGUAS BELAS – R$56,00 por pessoa - Dias de saída: quinta-feira e sábado. 
Águas Belas é o mais novo destino turístico do Ceará, localizado a aproximadamente 60km de 
Fortaleza, no município de Cascavel, na Costa do Sol Nascente. Águas Belas, um paraíso de mar 
calmo, águas límpidas e verde-esmeralda, que formam uma paisagem digna de ser retratada e 
encantam com as formações de suas piscinas naturais. A alvura de suas areias habitadas por belos 
coqueirais e o encontro do Rio Mal Cozinhado com o mar produz variações nas cores de suas águas 
que encantam o olhar do visitante. Atravessando o Rio Mal Cozinhado, um paraíso indescritível se 
prolonga pelas desertas areias. O local agrega infraestrutura que conta com restaurante e passeio 
opcional de buggy. Toda esta exuberância natural espera por você. 
 
PRAIA DE MORRO BRANCO – R$56,00 por pessoa - Dias de saída: terça, quinta-feira e domingo.  
A 85km de Fortaleza, encontra-se o município de Beberibe, uma das estrelas do mar do litoral leste 
cearense. Cenário de várias produções televisivas e cinematográficas, Morro Branco faz uma 
combinação perfeita entre a beleza rústica e a sofisticação. Morro Branco é muito conhecido por 
seus trabalhos artesanais feitos em recipientes de vidro. Aqui, os turistas são conduzidos por guias 
locais até os labirintos, formados entre dunas e falésias, de onde são retiradas as diversas 
tonalidades de areias coloridas. 
 
PRAIA DE CANOA QUEBRADA – R$66,00 por pessoa - Dias de saída: segunda, quarta e sexta-feira.  
O roteiro turístico da Rota do Sol Nascente chega na mundialmente conhecida praia de Canoa 
Quebrada. Localizada a 156km de Fortaleza, no município de Aracati, Canoa Quebrada é uma praia 
paradisíaca, própria para os que buscam paisagens místicas e exóticas. Cercada de falésias que 
atuam como mirantes naturais, Canoa Quebrada parece ter parado no tempo, com toda a sua 
simplicidade declarada nos nativos e nas barracas da praia que servem uma riqueza de pratos à base 
de frutos do mar. O passeio em comboio de buggys pelas dunas dá a plena sensação de estar 
fazendo um rally em pleno deserto. O banho de mar em sua pequena enseada, protegida por 
arrecifes, proporciona ao turista uma tranquilidade que só em Canoa Quebrada se sente. 
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LITORAL OESTE (Rota do Sol Poente) 
 
VISITA À CIDADE (CITY TOUR)/ PRAIA DO CUMBUCO – R$41,00 por pessoa - Dias de saída: segunda, 
quarta-feira e sábado. 
No “City tour Panorâmico”, o turista é convidado a realizar um reconhecimento histórico e turístico 
passando pela orla marítima de Fortaleza, estátua de Iracema, Praia do Futuro, Praia do Mucuripe, 
bairro nobre da Aldeota, Mausoléu do ex-presidente Castelo Branco, Praia de Iracema, Catedral 
Metropolitana, Mercado Central (sem parada), Forte de Nossa Senhora de Assunção, Dragão do Mar, 
Praça dos Mártires.  
 
A Rota do Sol Poente preserva também muitas belezas naturais. A 37km a leste de Fortaleza, no 
município de Caucaia, encontramos a Praia de Cumbuco. Antiga colônia de pescadores, Cumbuco 
surpreende com a sua paisagem repleta de dunas pontilhadas por verdes coqueiros e intercaladas 
por lagoas. Dotada de uma excelente infraestrutura turística de hotéis, bares e restaurantes, 
Cumbuco é uma praia que oferece várias opções de lazer, como o rústico passeio de jangada, o 
divertido passeio de jegue e cavalo e o surpreendente passeio de buggy que percorre as dunas 
móveis, com direito a parada para a prática do esporte local: o sky-bunda..., que termina com um 
refrescante mergulho na lagoa de Parnamirim. 
 
PRAIA DO CUMBUCO – R$41,00 por pessoa - Dias de saída: quarta-feira e domingo. 
A Rota do Sol Poente preserva também muitas belezas naturais. A 37km a leste de Fortaleza, no 
município de Caucaia, encontramos a Praia de Cumbuco. Antiga colônia de pescadores, Cumbuco 
surpreende com a sua paisagem repleta de dunas pontilhadas por verdes coqueiros e intercaladas 
por lagoas. Dotada de uma excelente infraestrutura turística de hotéis, bares e restaurantes, 
Cumbuco é uma praia que oferece várias opções de lazer, como o rústico passeio de jangada, o 
divertido passeio de jegue e cavalo e o surpreendente passeio de buggy que percorre as dunas 
móveis, com direito a parada para a prática do esporte local: o sky-bunda..., que termina com um 
refrescante mergulho na lagoa de Parnamirim. 
 
PRAIA DE LAGOINHA – R$ 56,00 por pessoa - Dias de saída: terça-feira e sábado. 
A 104km de Fortaleza, no município de Paraipaba, Lagoinha é uma das maiores atrações na Rota do 
Sol Poente. Antigo esconderijo de piratas franceses, Lagoinha é uma tranquila colônia de pescadores 
situada num mirante, de onde se aprecia uma exuberante paisagem de coqueiros, na praia de areia 
branca e dunas avermelhadas que acolhe as preguiçosas ondas de suas enseadas naturais. Os bares 
e restaurantes oferecem passeios opcionais de pau-de-arara. 
 
- Forma de pagamento dos passeios: À vista ou parcelado em 3x no cartão de crédito. 
 
 
 
CONTATOS: E-mail: lazer.for@flytour.com.br. Fones: 85 3036.7801/ 7802/ 7803/ 7827. 


