
  

 
 

Réveillon 2022 / 2023 

 

FORTALEZA (CE) 
30 de dezembro 2021 a 02 de janeiro de 2022 

 

Programação:  
 

1º DIA (30/12 – Sexta-feira): Às 05:00hs apresentação do grupo na Praça Cívica para 
embarque com destino á Fortaleza (CE). Manhã em viagem com previsão de chegada às 
13:00hs. Parada para almoço (Não incluso no pacote). Em seguida, faremos acomodação 
em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em Hotel Oassis Atlantico ou Similar. Tarde 
livre para atividades independentes e/ou compras no Centro Fashion e Loja da Couro Fino 
na Parquelândia. Programação noturna: Sugerimos ao grupo ida a Feirinha de artesanato na 
Praia de Iracema 
 
2º DIA (31/12 – Sabado): Às 08:00hs saída para city tour histórico e panorâmico com 
acompanhamento de um guia local, onde conheceremos as praias da orla marítima, ponte 
metálica, Centro cultural Dragão do mar, catedral metropolitana, entre outros. Programação 
noturna: Festa de Réveillon com buffet completo, incluindo bebidas (água mineral, suco, 
refrigerante e cerveja).  
 
3º DIA (01/01 - Domingo): Às 09:00hs saída para manhã de lazer na Praia do Futuro – 
Sugerimos ao grupo ida a Barraca de Praia do Croco Beach. Programação noturna: Show de 
humor na Lúpus Beer (Opcional não incluso no pacote). Retorno ao hotel para pernoite 
 
4º DIA (02/01 – Segunda-feira): Às 08:00hs acerto de extras do hotel e saída para Canoa 
Quebrada (manhã de lazer). Sugerimos ao grupo, passeio de buggy, quadrículo e parapente 
(Opcional, não incluso no pacote). Às 14:00hs saída com destino à Natal (RN). Desembarque 
no local de embarque.  Fim dos nossos serviços. 
 

 
 

 
 



NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Ônibus ou micro de turismo com ar; 

 03 diárias em Hotel Oásis Atlântico 
ou Similar; 

 Festa de Réveillon Com Ceia; 

 Serviço de bordo (ida e volta); 

 Guia de turismo (Embratur). 
 

 

 
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

 Extra de qualquer natureza que não 
esteja mencionado neste roteiro. 

 
 

PREÇO POR PESSOA: 
 

 Apto duplo: R$ 2.600,00 ou 5 x R$ 520,00 (Cartão de Credito ou Debito); 

 Apto triplo: R$ 2.400,00 ou 5 x R$ 480,00 (Cartão de Credito ou Debito); 

 A excursão poderá ser paga nos cartões de crédito Hiper, Visa ou Mastercard. 
  

INFORMAÇÕES E RESERVAS: Avellar Tour: tel: (84) 3221-2088 / 99988-8633 
Site: www.avellartour.com.br  
E-mail: avellartour@ig.com.br 

http://www.avellartour.com.br/

