Saídas: Diárias
Duração: 05 noites
Fortaleza: Cumbuco.
01º DIA | FORTALEZA/CUMBUCO
Recepção e Traslado de chegada regular- Aeroporto
de Fortaleza ao hotel Carmel Cumbuco.

02º | CUMBUCO
Café da manhã no hotel e dia livre para aproveitar o
Resort. O Carmel Cumbuco Resort surge com a
promessa de fazer você se sentir em casa,
proporcionando um sofisticado ambiente em que o
sentimento de liberdade se faz presente com os pés
na areia e a brisa no rosto.

03º DIA | CUMBUCO
Café da manhã no hotel e dia livre, para aproveitar
a cidade. Cumbuco é conhecido por acolher
diversos esportes náuticos. Lugar privilegiado pela
diversidade ecológica, por meio de imensas dunas,
lagoas e vegetação nativa, a região oferece
inúmeras atividades de lazer: surf, kitesurf,
windsurf, sandboard, stand up paddle, passeio de
buggy, jangada, quadricíclo, banana-boat, jet ski,
entre outras opções. O resort disponibiliza também
uma guarderia para equipamentos, além de voltar
seus serviços para atender sempre as necessidades
dos apreciadores e praticantes desses esportes.
04º DIA | CUMBUCO
Café da manhã no hotel e dia livre. Sugerimos
conhecer o Beach Park, um complexo turístico do
litoral do Nordeste do Brasil, na praia de Porto das
Dunas, município de Aquiraz, a 26 quilômetros de
Fortaleza. Seu parque aquático é considerado o
maior da América Latina, distribuído numa área
total de 20.000 m² e 13 km² de área específica do
Parque Aquático.

05º DIA | CUMBUCO
Café da manhã no hotel e dia livre.

06º DIA | CUMBUCO
Café da manhã no hotel e em horário combinado
transfer ao aeroporto de Fortaleza para regresso a
sua cidade de origem.
O PROGRAMA INCLUI:
 05 noites de Hospedagem com café da manhã;
 Traslado de chegada e saída em transporte
regular.
VALORES DO PACOTE:
Acomodação dupla Suite Superior
R$ 2.031
Acomodação tripla Suite Superior
R$ 1.716
Acomodação single Suite Superior
R$ 3.909
Importante
• Preços por pessoa em acomodação escolhida.
• Valores válidos para o 1º semestre de 2019, não
se aplicam para o período de feiras, eventos,
feriados e datas especiais.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamentos
sujeitos a reajustes sem prévio aviso. Não se
aplicam para o período de feiras, eventos, feriados
e datas especiais.

• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo deverão
ser pagas localmente pelos passageiros nos hotéis.
FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 06 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 05 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 01 mês antes do
embarque).
Entrada de R$ 406 + taxas
e saldo em 05 parcelas de R$ 325.
(com base em acomodação dupla).
NECESSÁRIO:
 Identidade para brasileiros ou cópia do
Passaporte para passageiro estrangeiro.
 Contrato da Transmundi preenchido e assinado.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Cumbuco - Carmel Resort Cumbuco

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

