
 

 
 

 

City Tour em Fortaleza com Praia do Cumbuco 

Durante o city tour panorâmico, os visitantes farão um verdadeiro passeio pela história e pela geografia 
da quinta maior capital brasileira por aproximadamente 1 hora, conhecendo as principais atrações 
turísticas e culturais de Fortaleza, visitando os tradicionais bairros das Praias de Iracema, Meireles e 
Mucuripe. O Centro Cultural Dragão do Mar, o moderno bairro da Aldeota e o centro antigo onde surgiu 
a cidade são também alguns destaques durante este tour, entre outros. Terminando com uma parada 
de aproximadamente 20 minutos em um dos nossos principais Centros de Turismo. 
Após a visita em Fortaleza, o passeio continua para uma das praias mais populares ao redor de Fortaleza, 
a Praia de Cumbuco, localizada no Município de Caucaia a 38 km oeste de Fortaleza uma antiga vila de 
pescadores que ainda conserva muito do seu passado, através da vida simples da sua gente e rodeada 
por uma linda paisagem de altas dunas brancas com lagoas de água doce entre grandes coqueirais 
verdes. O local conta com um belo restaurante de frente para o mar devidamente equipado. Cumbuco 
também é internacionalmente conhecido como um dos melhores destinos do mundo para a prática de 
kite surfing.. 

  

 

  

 

O passeio inclui: transporte com ar condicionado, tempo para compras e assistência de Guia de Turismo 
EMBRATUR profissional. 
O passeio não inclui: alimentos, bebidas, ingressos e passeio de buggy 

Horário saida do Hotel Mareiro – 08h10minh, com retorno da praia as 16h00min 

Valor por pessoa em base REGULAR 
Guia Português – R$45,00 
Guia Inglês - R$65,00 
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Morro Branco 

 
No Município de Beberibe temos uma das pérolas 
de nosso litoral. Morro Branco agraciada com suas 
belíssimas falésias, e um magnífico labirinto, que 
a erosão levou milhões de anos para esculpir, 
encravado no coração dos penhascos. 

 

 
O passeio a Morro Branco começa com uma parada especial; uma visita à cooperativa das rendeiras, um 
dos melhores mercados de artesanato e vestuário regionais do Ceará. 
Seguindo para a Praia o viajante ficará em uma Barraca a beira da praia, com a possibilidade de adquirir 
opcionais que o levará para todas as atrações da região. Incluindo um tour a pé pelo famoso labirinto de 
areias coloridas, é possível conhecer de perto os locais de onde surgem as areias de cores diferentes e 
lindas, bem como a variedade das cores, que vão do mais puro branco ao amarelo, verde, laranja, etc. 
Ali também é possível encontrar as amostras do artesanato que é talvez considerado um dos mais 
autênticos da região e as garrafinhas de areia coloridas. 
Adquirindo o passeio de buggy (opcional), é possível desfrutar ainda da belíssima Praia das Fontes, 
cenário de várias produções cinematográficas e novelas, repletas de atrativos naturais como grutas, 
fontes de água doce e especialmente a Lagoa do Uruaú. Um passeio de buggy em suas dunas quase que 
infinitas e um mergulho refrescante na Lagoa do Uruaú é um programa imperdível. 

Duração: aproximadamente 07 horas. 
O passeio inclui: transporte com ar condicionado e assistência de Guia de Turismo EMBRATUR. 
O passeio não inclui: alimentos, bebidas. e passeio de buggy 

 
Horário saida do Hotel Mareiro – 07h40minh, com retorno da praia as 16h00min 
VALOR por pessoa em base REGULAR 
Guia Português – R$60,00 
Guia Inglês - R$80,00 
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Praia de Canoa Quebrada 
 

Localizada na Costa do Sol Nascente litoral leste do Ceará. Canoa 
Quebrada foi descoberta e transformada em uma Meca pelos Hippies 
dos anos 70 tornando se uma das mais conhecidas e visitadas praias do 
Ceará. A Praia ainda mescla a simplicidade de uma Vila de Pescadores 
com o movimento cosmopolita que o turismo proporciona. Tendo 
como base de economia o turismo, pesca e comércio, destaque 
pela 

técnica e beleza de rico artesanato da região. A Praia paradisíaca de Canoa foi escolhida em 1997 para 
filmagem de um filme de Fabio Barreto. Outro ponto que merece nosso destaque é a famosa rua que o 
espírito cearense batizou como BROADWAY, contando com Bares, Pousadas e restaurantes. Além da 
visita à Praia de Canoa Quebrada, pode ser adicionado ao passeio como opcional um inesquecível passeio 
de buggy pelas Dunas e aproveitar as lagoas além de uma descida emocionante de tirolesa. 

 
Duração: aproximadamente 07 horas. 
O passeio inclui: transporte com ar condicionado e assistência de Guia de Turismo EMBRATUR. 
O passeio não inclui: alimentos, bebidas e passeio de buggy 

 

Horário saida do Hotel Mareiro – 07h40minh, com saida da praia as 16h00min 
VALOR por pessoa em baser REGULAR 
Guia Português – R$70,00 
Guia Inglês - R$90,00 
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Condições Gerais 
1. O programa das excursões pode variar de acordo com as CONDIÇÕES CLIMÁTICAS; 
2. Todos os veículos possuem ar condicionado, sistema de som e têm todos os documentos e seguros 

devidamente exigidos por lei; 
3. Todos os itens inclusos nas excursões estão mencionados nos descritivos acima; qualquer outro serviço 

não incluso ou não especificado neste descritivo deve ser pago à vista no local exigido; 
4. Necessário formar grupos de no mínimo de 8 passageiros, para confirmar saída dos passeios. 
5. Excursões válidas para saídas dos hotéis localizados no perímetro urbano de Fortaleza. 
6. Política de CRIANÇAS – CORTESIA até 02 anos 
7. Passeios em geral não incluem refeições, bebidas ou ingressos. 
8. Guias credenciados pela EMBRATUR 
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Praia de Lagoinha 

 
O passeio segue para a inesquecível Praia de Lagoinha, fica situada na 
cidade de Paraipaba aproximadamnete a 124 Km de Fortaleza, na costa 
oeste de Fortaleza. Cercada por uma vegetação típica da região, 
Lagoinha apresenta um verdadeiro contraste de paisagens entre o 
agreste e o litoral, tendo como seu maior atrativo os recursos naturais. 
Bem próximo, entre dunas encobertas de vegetação, encontra-se a 
Lagoa das Almécegas, muito procurada por nativos e visitantes para a 
prática de esportes náuticos e banhos bem refrescantes. Sugestão para o maravilhoso opcional de buggy 
que pode ser feito com travessia em barco e retorno em pau de arara ou somente o passeio de buggy 
(opcional não incluso) 
 
Duração: aproximadamente 07 horas. 
O passeio inclui: transporte com ar condicionado e assistência de Guia de Turismo EMBRATUR. 
O passeio não inclui: alimentos, bebidas e passeio de buggy com catamarã e pau de arara 
 
Horário saida do Hotel Mareiro – 07h40minh, com saida da praia as 16h00min. 
VALOR por pessoa em Base REGULAR 
Guia Português – R$65,00 
Guia Inglês - R$85,00 
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