
BLOQUEIO FORTALEZA COM JERICOACOARA – 03 A 10/02 
 
PROGRAMA INCLUI 
 
- Passagem aérea 

 
- Transfer IN – Aeroporto Fortaleza / hotel – Fortaleza; 
- Transfer entre hotéis – Hotel Fortaleza / Hotel Jericoacoara; 
- Transfer OUT – Hotel Jericoacoara / aeroporto Fortaleza; 
-  3 noites de hospedagem em Fortaleza;  
-  4 noites de hospedagem em Jericoacoara;  
-  Passeio Canoa Quebrada;  
 

Fortaleza, Brasil - Brasil 

3 noites - De: 03/02/2021 a 06/02/2021. | 1x  | 1x  |  

 

Tulip Inn Fortaleza  

Av. Abolição, 3340 Meireles (Fortaleza, Brazil - Brazil) [Mapa]  

**TULIP INN FORTALEZA (antigo Tulip Inn Saint Martin)** Localizado a apenas 100 
metros da Avenida Beira Mar, na Praia do Meireles, próximo a tradicional feira de 

artesanato de Fortaleza, o Tulip Inn Saint Martin é uma excelente opção para quem deseja 

desfrutar o sol, o mar e o céu azul constante de Fortaleza como também uma ótima 

sugestão para o turismo de negócios.  

Jijoca de Jericoacoara, Brasil - Brasil 

4 noites - De: 06/02/2021 a 10/02/2021 | 1x  | 1x  |  

 

Pousada Do Norte  

Rua das Dunas, 99 Praia de Jericoacoara (Jijoca de Jericoacoara, Brazil - Brazil) [Mapa]  
A Pousada do Norte localiza-se em frente a Duna do pocirc;r do Sol, a 50m da praia 

principal de Jericoacoara e a 100m da Praça Principal. A construção em estilo rústico, com 

madeira e tijolos aparentes, fica ainda mais aconchegante com o colorido das redes e 

poltronas de cipó natural. Todos os apartamentos são equipados com cama box, ar-
condicionado split, modernas TVs LED de 42”, frigobar e ducha quente. Em nosso deck 

você poderá relaxar e tomar sol em uma das espreguiçadeiras, e se refrescar em nossa 

piscina com cascata. Oferecemos um excelente café da manhã sortido de frutas da 

estação, pães, bolos, cereais e sucos naturais. Temos Wi-Fi gratis de excelente qualidade. 

Nossa recepção é aberta 24h. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO: R$3.325,74 + R$66,00 taxas  
VALOR POR PESSOA EM APTO TRIPLO: R$3.144,69 + 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. 

http://mail.cangooroo.net/ls/click?upn=W697wK117pN1gyqkMrrdxbubWq5r1NN3IvHnvrM1av-2FJSSr-2Bc-2BkgPW5nyP9ElXbJWmVlCrcFU4P9dufmGWBxJsAjRIFpLpEzNVvCLPFl1RU-3DgReV_Kcz6jfrlAFzw7LZ2z70BodKtxgur7-2B-2BbOd5rlW2wGsbtMG7XTSPkeJ-2FchSk-2FLugJXowrFNLOVNN2DnJtp5-2Ffy7lWvRBTInfavI3MQA3rbsRTbQSnf8nqQR-2F-2Fc5YhlHlDkbqDZ1HsSjXowOmpAYHWoptC9J41l5MXSZ6u6m0wlJKuSJSkYlyUBMBmJR-2BMrQNjCcR5frZrGecUOP00fhxLB1AH5ENAszoU82CkuW-2BGyo8-3D
http://mail.cangooroo.net/ls/click?upn=W697wK117pN1gyqkMrrdxbubWq5r1NN3IvHnvrM1av-2FJSSr-2Bc-2BkgPW5nyP9ElXbJWmVlCrcFU4P9dufmGWBxJjwimHhEQYVN6Ay2qrH-2BGZs-3DCl94_Kcz6jfrlAFzw7LZ2z70BodKtxgur7-2B-2BbOd5rlW2wGsaCaFn02kqWyI3bGVaVApltr-2FluuHYs3TIDNVvia1iJARrlt5Shny3-2FOQB9y-2Bj-2FnAslYRKRtcXx0Lw0KqmRDP0Sqk3phoBi0dNYwTEw4HNmM7Z-2Fb58-2FpxC28IK2bFw3gduBSAe6wwEPsQgIg28f8DjO9UQ7TzyY0KujrjjKNMXNaGAfhKnBd36e7IsHRKflUYs-3D

