Roteiro da Fé
Natal / Juazeiro / Quixadá / Canindé / Fortaleza
Período: 02 a 07 de Maio de 2019
Programação:
1º DIA (02/05 – Quinta-feira): Às 04:00hs apresentação do grupo na Praça Cívica para embarque com
destino à Juazeiro (CE). Previsão de chegada às 14:00hs para acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Programação noturna: Missa na Paróquia de Nossa Senhora das Dores
2º DIA (03/05 – Sexta-feira): Manhã livre para descanso e/ou comércio local. À tarde, saída para
visitarmos o Horto Municipal, local onde está localizado e estátua do Padre Cícero. Programação noturna:
Missa na Paróquia de Nossa Senhora das Dores
3º DIA (04/05 - Sábado): Manhã livre para atividades independentes. Às 13:00hs acerto de extras do
hotel, bagagem no ônibus e saída Juazeiro / Quixadá. com previsão de chegada as 20:00hs. Pernoite.
4º DIA (05/05 - Domingo): Manhã dedicada à visita ao Santuário da Rainha do Sertão em Quixadá. Após
a visita seguiremos nossa viagem para Canindé, cidade santuária (São Francisco). Previsão de chegada
às 15:00hs. Missa e visita na Basílica de São Francisco. Em seguida, saída para Fortaleza com previsão
de chegada às 22:00hs. Pernoite.
5º DIA (06/05 – Segunda-feira): Manhã livre para visita e compras no Mercado Central e Rua Monsenhor
Tabosa. Após a visita sairemos para city tour histórico e panorâmico onde visitaremos a orla marítima
(praias), a Ponte Metálica, o Centro Cultural Dragão do Mar, Catedral Metropolitana, entre outros. Retorno
ao hotel a combinar. Programação noturna: Lúpus beer (entrada não inclusa).
6º DIA (07/05 – Terça-feira): Às 08:00hs acerto de frigobar, bagagem no ônibus e saída para compras na
Loja da fabrica Couro Fino (tempo determinado para compras). Após o almoço, saída para Natal com
previsão de chegada às 22:00hs. Desembarque no local de embarque. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Ônibus de turismo com ar;
 02 diárias em hotel categoria turística em
Juazeiro;
 01 diária em hotel no Quixadá (CE);
 02 diárias no Hotel Oasis ou similar em
Fortaleza (CE);




Serviço de bordo: água e refrigerante;
Guia acompanhante (Embratur).

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
 Extra de qualquer natureza que não esteja
mencionado nesse roteiro.

PREÇO POR PESSOA:
 Apt. Duplo - R$ 980,00 ou 5x de R$ 196,00 (cheque ou cartão);
 Apt. Triplo - R$ 930,00 ou 5x de R$ 186,00 (cheque ou cartão);
 A excursão poderá ser paga nos cartões de crédito Hiper, Visa ou Mastercard.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: Fone (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com.br
E-mail: avellartour@ig.com.br

