EXCURSÃO “SERRA DA IBIAPABA”
Viçosa do Ceará, São Benedito, Tianguá e Ubajara – CE
DE 04 A 08/09/2021 (5 dias)
Roteiro da Viagem
1º DIA – 04/SET/2021 (Sábado) – SÃO LUÍS / VIÇOSA DO CEARÁ
Comparecimento as 5h a entrada do prédio Executive Center – onde
está localizada a Destinos Turismo para saída as 5h15.
Comparecimento entre 5h e 5h15 ao posto de gasolina do retorno da
Cohama para saída as 5h30 com destino a Viçosa do Ceará (545 km
– 9h). Chegada prevista em Viçosa do Ceará as 14h30/15h e
acomodação na pousada Nativa (Zona Rural, Sítio Delgado – Tel.:
0XX88-99954-0014). As 17h saída para visita ao polo turístico Igreja
do Céu onde iremos visitar o belo local com jardins, lojas,
restaurante, um mirante com uma linda vista da cidade e ver a igreja
do Céu com seu Cristo que abençoa toda a Serra da Ibiapaba.
Tempo livre para jantar ou lanchar no local. Retorno a pousada por
volta das 20h/21h.
2º DIA – 05/SET/2021 (Domingo) – VIÇOSA DO CEARÁ
Após café da manhã saída para visita a cachaçaria Mapirunga, lá os
visitantes poderão acompanhar todo o processo de fabricação dessa
bebida que é super tradicional no Nordeste e é a bebida que por anos
foi a base da economia local. Logo após essa visita vamos conhecer
a fundo Viçosa do Ceará. Começaremos fazendo um tour a pé pelo
centro histórico com seus casarios tombados pelo Iphan, passando
pelas praças centenárias, pela igreja mais antiga do estado do Ceará
e visitando um casarão histórico.
Após o tour vamos fazer um caminho passando pelo interior de
Viçosa, descendo até o pé da serra para conhecer uma fazenda e
casa de engenho. O almoço (incluso) será servido ao lado de um
fogão de lenha em uma casa do séc. XIX. Após o almoço tour guiado
contando a história da casa e da produção do engenho. Retorno à
cidade de Viçosa e visita a Casa dos Licores, onde iremos provar dos
famosos licores, geleias, doces e biscoitos que são produzidos a
mais de 70 anos. Retorno a pousada e noite livre. CAFÉ DA MANHÃ
E ALMOÇO INCLUSOS.
3º DIA – 06/SET/2021 (Segunda-feira) – VIÇOSA DO CEARÁ / SÃO
BENEDITO / VIÇOSA DO CEARÁ
Saída da pousada às 8h para São Benedito (70 km – 1h30),
percorrendo um belo caminho pela serra até chegar ao complexo de

plantação de Rosas Reijers (entradas inclusas). Teremos a
experiência de visitar as fazendas de rosas, verificar todo o processo
desde a plantação até a colheita e preparação para envio, o visitante
terá a oportunidade de visitar a loja e comprar algum dos produtos
como plantas ornamentais, rosas e lindos ramalhetes.
Em seguida ida até o Ipê Park (entradas inclusas), lá os visitantes
poderão fazer trilhas, visitar um belo mirante, observar a fauna e
flora. Almoço no local (NÃO incluso). Por volta das 14h saída do Ipê
Park e visita ao Santuário de Fátima em São Benedito. Tempo para
contemplar o espaço. Logo após retorno para Viçosa e parada para
degustar um típico café da serra especial (incluso). Retorno a
pousada e restante da noite livre. CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA
SERRA INCLUSOS.
4º DIA – 07/SET/2021 (Terça-feira) – VIÇOSA DO CEARÁ /
TIANGUÁ / UBAJARA / VIÇOSA DO CEARÁ
Após o café da manhã seguiremos para o Sitio do Bosco em Tianguá
(32 km – 1h) (entradas inclusas), famoso local turístico na Serra da
Ibiapaba, com belos mirantes, opções de restaurantes, trilhas,
piscinas e mirantes. Ótimo para relaxar em meio a natureza. Almoço
no local (incluso), após o almoço saída de Tianguá para o Parque
Nacional de Ubajara (17 km – 30 min.) (entradas inclusas). Lá os
visitantes terão a oportunidade de fazer trilhas guiadas em meio a
natureza, visitar belos mirantes, observar animais silvestres e
aproveitar a infraestrutura e natureza do local. Retorno a Viçosa (48
km – 1h30) e saída a noite para o centro de Viçosa para lanche ou
jantar. Retorno a pousada. CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO
INCLUSOS.
5º DIA – 08/SET/2021 (Quarta-feira) – VIÇOSA DO CEARÁ / SÃO
LUÍS
Após café da manhã, as 9h, saída para São Luís (545 km – 9h).
Chegada prevista em São Luís as 18h. CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO.
Fim de nossos serviços. Até uma próxima viagem!
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Informações Importantes
ESTE PROGRAMA INCLUI:
 Transporte rodoviário (micro-ônibus de 31 lugares) para traslados
e passeios (grupo de 15 a 20 pax’s);
 4 diárias com café da manhã na pousada Nativa (apartamentos
duplos);
 2 almoços e um café da serra;
 Guia local para passeios;
 Entradas do: Engenho Nogueira, Ipê Park, fazenda de Rosas
Reijers, Parque Nacional de Ubajara e Sítio do Bosco;
 City tour em Viçosa do Ceará e visita a cachaçaria Mapirunga,
casa de licores e doces, parque do Céu, Santuário de Fátima;
 Guia acompanhante da Destinos durante todo o percurso;
 Brinde viagem.
ESTE PROGRAMA NÃO INCLUI:
 Refeições não descritas como inclusas;
 Extras de caráter pessoal (bebidas, frigobar, gorjetas, etc.);
 Qualquer serviço não mencionado em “Este Programa Inclui”.
POR QUE IR:
A Serra da Ibiapaba – CE é uma região montanhosa, na divisa com
o Piauí.
O lugar é, na verdade, uma chapada, onde encontramos vegetação
abundante, com várias espécies da fauna e da flora das florestas de
Mata Atlântica. Além do que, a temperatura é super agradável, com
altitude média de 800 metros acima do nível do mar.

E quando se fala em ecoturismo no Ceará, é impossível não citar a
Ibiapaba, também conhecida como Serra Grande.
Nesse roteiro, junto com a visita à Rosas Reijers, para conhecer um
pouco da produção de flores do estado, iremos ao Engenho
Nogueira, onde é possível fazer uma viagem no tempo, além de
provar a deliciosa culinária rural acompanhada de cachaça artesanal,
ao Ipê Park, ao Parque Nacional de Ubajara e ao Sítio do Bosco,
lugares que proporcionam ao visitante uma diversidade de atrativos
como mirantes, cascatas, trilhas, rapel, tirolesa, caverna e piscinas.
VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO:
(PARTE TERRESTRE – PREÇOS POR PESSOA):
Pagamento
Apt. Duplo/triplos
Entrada
420,00
+3X
350,00
Total
1.470,00
 Crianças:
* De 0 a 3 anos (colo) = cortesia.
* De 4 a 6 anos = R$ 1.200,00 (mesmo apartamento com 2
adultos)
 A Vista:
R$ 1.400,00

