
BLOQUEIO FORTALEZA – 04 A 11/01  
 
PROGRAMA INCLUI 
 
-Passagem aérea 

 
- Transfer IN/OUT – aeroporto/hotel/aeroporto; 
- 7 noites de hospedagem com café da manhã; 
- Bagagem de 23k por pessoa. 
 
Opções de hospedagem  
 
Fortaleza, Brasil - Brasil 

7 noites - De: 04/01/2021 a 11/01/2021 | 1x  |  

 

Hotel Praia Centro  

Av. Monsenhor Tabosa, 740, Praia de Iracema, FORTALEZA (Fortaleza, Brazil - Brazil) 

[Mapa]  
Localizado em uma área privilegiada de uma das mais belas cidades litorâneas do Brasil, 

capital do estado com um litoral de 578 km de extensão, cheio de praias paradisíacas, 

divididas entre as chamadas Costa do Sol Poente e Costa do Sol Nascente, encontra-se 

o Hotel Praia Centro. Na Avenida Monsenhor Tabosa, 740 - a 200 metros da orla da 

Praia de Iracema. No coração da Avenida Monsenhor Tabosa, famoso centro de compras 
com cerca de 400 lojas. Em frente ao Centro de Negócios Sebrae, próximo à Catedral da 

Sé, Mercado Central e Centro Cultural Dragão do Mar. São 192 apartamentos equipados 

com TVs LCD (32” à 40”), TV a Cabo, cofre digital, ar-condicionado, internet banda 

larga a cabo e WIFI, frigobar e banheiros com secador de cabelo Box blindex espelho de 
maquiagem e duchas mono comando com água quente. Com decoração renovada, as 

acomodações são voltadas ao máximo para que sua estadia seja diferenciada.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$ 2.992,25 + 

R$66,00 TAXAS 

 

 

Comfort Hotel Fortaleza 3EST- 3 STARS  

Rua Frei Mansueto, 160 (Fortaleza, Brazil - Brazil) [Mapa]  

O Comfort está localizado a duas quadras da famosa Av. Beira Mar, reduto de bares, 
restaurantes além da famosa feirinha de artesanato diáriamente. Nossa localização 

privilegiada, oferece acesso rápido aos principais centros comerciais da cidade, assim 

como ao novo Centro de Eventos de Fortaleza, onde ocorrem as principais feiras e 

congressos. 

 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$3.108,38 + 

R$66,00 TAXAS 
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Sun Ocean View  

Av. Abolição, 2950 ,Meireles FORTALEZA (Fortaleza, Brazil - Brazil) [Mapa]  

Para quem procura sentir-se em casa o Ocean View oferece conforto com apartamentos 

espaçosos compostos por dois quartos climatizados, sala, cozinha americana, dois 

banheiros e varanda. Todos com vista privilegiada para o mar, tv a cabo, internet, cofre, 
frigobar, serviço de lavanderia e vaga de garagem.Area de lazer com piscina e sauna. 

Localização privilegiada, próximo a restaurantes, bares, supermercado 24 horas e 

bancos.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$3.291,56 + 

R$66,00 TAXAS 

 

 

Hotel Diogo H3_5- 3 STARS AND A HALF  

Av. Monsenhor Tabosa, 1716 Meireles, FORTALEZA (Fortaleza, Brazil - Brazil) [Mapa]  

O Hotel Diogo dispõe de 174 apartamentos com modernas instalações para seu conforto e 
segurança. Ótima localização, delicioso café da manhã e atendimento personalizado são 

nossos diferenciais!!! No Hotel Diogo você tem a garantia de conforto, tranquilidade e 

serviços de qualidade. Situado a 50 metros da Avenida Beira Mar, principal via turística 

da orla de Fortaleza, possui excelente localização, onde você encontra serviços de 
qualidade: Restaurante, Fitness Center, Piscinas, Bar, Espaços para Eventos, Room 

Service 24 horas, cobertura com vista panorâmica da cidade e muito mais.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$3.479,00 + 

R$66,00 TAXAS 

 
 
Formas de Pagamento 
 
- À vista 5% desconto  
- Sem entrada em até 6x (cartão de crédito, cheque ou boleto bancário) 
- Cartão de Crédito: entrada de 25% + 9 parcelas sem juros (Visa, Master e ELO) 
- Cheque e Boleto: entrada de 25% + 9 parcelas sem juros. Sendo que as 5 primeiras parcelas deverão ser 
pagas antes da data do embarque. 
- Boleto: primeira parcela para 60 dias. Sendo que as 5 primeiras parcelas deverão ser pagas antes da 
data do embarque. 
 
 

POR SE TRATAR DE UMA COTAÇÃO, NADA ESTA RESERVADO. VALORES E LUGARES SUJEITOS A 
CONFIRMAÇÃO E DISPONIBILIDADE NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA RESERVA 

 
IMPORTANTE: Antes de autorizar emissão, verifique sempre multas e taxas para reembolso e/ou alterações que as 
cias aéreas cobram após emissão de bilhetes e confira todos os dados da reserva, principalmente nome e 
sobrenome. Após a emissão qualquer alteração gera cobrança. 
Verifique sempre a validade do passaporte e necessidade de visto e vacina para o destino escolhido! 
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