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GUIA COMPLETO

Os melhores passeios, restaurantes,
hotéis, dicas de roteiros e muito mais

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes,
durante e após a viagem, sempre
resolvendo tudo.

C
V
C

VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem como você
quiser. Você define o hotel, passeios,
transporte individual ou em grupo,
guia e todos os detalhes.

O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

HOTÉIS
SELECIONADOS

Escolhemos as melhores hospedagens
de cada categoria. Todas as opções têm
ótimo custo/benefício e são sempre
monitoradas pela CVC.

PASSEIOS

Nossos especialistas descobrem os
passeios mais incríveis dos destinos, e
você curte tudo com muito conforto.

UMA VIAGEM
COMPLETA

FOTO: SHUTTERSTOCK

CVC 24h:
3003 2977

CVC

A maior agência de turismo
da América Latina

Você encontra tudo o que deseja para
sua viagem na CVC, como aluguel de
carro, seguro-viagem e muito mais.

CARTÃO CVC

Clientes com o cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganham benefícios exclusivos
no destino e podem parcelar a viagem
em mais vezes e sem juros.

PONTE JOSÉ MARTINS RODRIGUES, SOBRE O RIO CEARÁ, LIGA FORTALEZA A CAUCAIA
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VOCÊ VAI PRECISAR apenas do
RG e/ou da Carteira Nacional de
Habilitação para embarcar em um
avião ou um ônibus rumo a Fortaleza
e para fazer check-in nos seus hotéis.
Menores de idade devem viajar com
RG ou certidão de nascimento.

PREPARE
SUA
VIAGEM

NÃO PRECISA tomar nenhuma
vacina para viajar a Fortaleza.

POR DO SOL - AV. BEIRA-MAR

OLHE O RELÓGIO Fortaleza
segue o horário de Brasília.

VOU DE AVIÃO O
Aeroporto Internacional
de Fortaleza - Pinto
Martins fica a 8 km
do Centro.
Tempo de voo desde...
• Salvador: 1h20
• Brasília: 2h30
• Belo Horizonte: 2h40
• Rio de Janeiro: 3h10
• São Paulo: 3h20
• Manaus: 3h25
• Curitiba: 4h20
• Porto Alegre: 5h

OS TERMÔMETROS MARCAM
temperaturas constantes o ano
todo, com máximas entre
29 oC e 31 oC e mínimas que
dificilmente ficam abaixo de 22 oC.

VOU DE CARRO Você pode alugar
um carro na CVC para explorar
Fortaleza e as atrações mais
distantes da cidade, como as lindas
praias dos arredores. Neste caso, é
preciso apresentar Carteira Nacional
de Habilitação válida.
FOTO: SHUTTERSTOCK

NÃO QUEIME NADA
A voltagem em Fortaleza
é de 220 volts.
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LOCALIZE-SE

Além das praias urbanas, Fortaleza
tem uma série de atrativos ao seu
redor. Veja as principais distâncias
a partir da Praia de Iracema.

PASSEIOS NOS
ARREDORES
PRAIAS DE
FORTALEZA
MARCO ZERO
PARA AS
DISTÂNCIAS
PRAIA DE
LAGOINHA
PRAIA DE
MUNDAÚ

PRAIA DE
CUMBUCO

PRAIA DE IRACEMA
PRAIA DO MEIRELES
PRAIA DO MUCURIPE
PRAIA DO FUTURO

BEACH PARK
PRAIA DE ÁGUAS BELAS
PRAIA DE MORRO BRANCO
PRAIA DE
CANOA QUEBRADA
DA PRAIA DE
IRACEMA PARA:
Beach Park
Praia de Cumbuco
Praia de Águas Belas
Praia de Morro Branco
Praia de Lagoinha
Praia de Mundaú
Praia de Canoa Quebrada

28 km
30 km
67 km
95 km
110 km
145 km
165 km
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FORTALEZA
DE VENTO EM POPA

Graças aos ventos proporcionados por sua posição geográfica, a região da
capital cearense é palco para esportes como kitesurf e windsurfe. Mesmo
quem não pratica essas atividades aproveita muito a beleza natural e a
estrutura impecável da cidade, com as barracas da Praia do Futuro, que
têm caranguejadas deliciosas e divertidos shows de humor. Além de suas
belas praias urbanas, Fortaleza ainda se beneficia da proximidade a outros
cartões-postais do Ceará, como Cumbuco, Lagoinha, Mundaú, Águas
Belas, Canoa Quebrada e Morro Branco. Isso sem falar do imperdível
Beach Park, o maior parque aquático da América Latina.
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PRAIA DO MEIRELES
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PRAIA A PRAIA

O litoral de Fortaleza é tão lindo que já inspirou muitas músicas
e até obras literárias. E ainda tem uma excelente estrutura
turística, incluindo superbarracas para passar o dia.

PRAIA DE IRACEMA

PRAIA DE IRACEMA

Perto de bares badalados e do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, tem um
calçadão que pode ser explorado com patins e triciclos alugados. Fica na área central
da cidade e foi revitalizada recentemente. Seu nome homenageia a índia criada pelo
escritor fortalezense José de Alencar e eternizada em uma escultura exposta ali, no
calçadão. O pôr do sol é inesquecível desde a Ponte dos Ingleses.

PRAIA DO MEIRELES

Ao lado da Praia de Iracema, esta praia urbanizada tem muitos hotéis e restaurantes.
Seu calçadão está sempre repleto de esportistas, moradores e turistas. À noite, a
agitação é garantida pela feira de artesanato, que vende vários suvenires cearenses, e
pela grande quantidade de bares.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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PRAIAS

PRAIA DO MUCURIPE

As jangadas de pesca cantadas por
Fagner, um ilustre cearense, compõem
a paisagem desta praia vizinha a
Meireles. Os frutos do mar pescados
no dia abastecem o Mercado de
Peixes, que fica nessa mesma praia
(veja mais na seção Na Hora da Fome,
na pág. 20). Mucuripe também exibe
sua própria estátua da índia Iracema.

FOTO: JADE QUEIROZ - MTUR

PRAIA DO MUCURIPE

PRAIA DO FUTURO

FOTO: SHUTTERSTOCK

É incrível a infraestrutura das
barracas desta praia, favorita dos
moradores. Além de servirem menus
especializados em frutos do mar e
oferecerem estrutura para passar o dia,
algumas ainda contam com atrações
como shows de humor, piscinas,
monitores infantis, música ao vivo e
venda de artesanato. O mar tem ótimos
pontos para surfe, bem como piscinas
naturais na maré baixa, perfeitas para a
diversão segura das crianças.

PRAIA DE CUMBUCO

PRAIA DE CUMBUCO

São 30 km até esta praia da região metropolitana de Fortaleza, com ótima
estrutura. A faixa de areia extensa serve de cenário para hotéis e resorts
excelentes. O passeio opcional de bugue pelas dunas é um dos principais
atrativos. E lá você ainda pode andar de jegue, navegar de jangada e praticar kitesurf,
esporte favorecido pelos bons ventos da região.
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PRAIA DE CANOA
QUEBRADA

A linda praia, que fica a
165 km de Fortaleza, é famosa
pelas falésias impressionantes,
incluindo uma esculpida com
o símbolo local: uma lua e uma
estrela. Outra curiosidade é a
forte influência dos hippies,
que “descobriram” a praia
nos anos 1970. Passando
o dia aqui, você aproveita
a estrutura das ótimas
barracas, a paisagem de
dunas e o charmoso centrinho,
conhecido pela rua apelidada
de Broadway. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: 6 horas.

PRAIA DE CANOA QUEBRADA

PASSEIOS PARA
TURBINAR
SUA VIAGEM

Os passeios da CVC para praias
vizinhas podem ser privativos ou em
grupo, à sua escolha, sempre com
conforto, segurança e assistência da
nossa equipe.
PASSEIO PANORÂMICO
COM PRAIA DE CUMBUCO

O passeio panorâmico inclui as praias
do Futuro, que tem barracas com
shows de humor e música ao vivo;
do Mucuripe, de onde partem
coloridas jangadas de pescadores;
e de Iracema, endereço do Centro
Dragão do Mar de Arte e Cultura. Você
ainda visita o Centro de Turismo. A
última parada é na Praia de Cumbuco,
com tempo livre para tomar banho e
fazer um passeio opcional de bugue
pelas dunas. Inclui: transporte de ida e
volta ao hotel e guia. Duração: 6 horas.
KITESURF NA PRAIA DE CUMBUCO

CURTA VÁRIOS PASSEIOS COM ECONOMIA

Nossos especialistas, disponíveis para lhe dar total assistência no destino, criaram passeios
incríveis, que podem ser parcelados e comprados em combos (veja pág. 12).

FOTO: SHUTTERSTOCK
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PASSEIOS

PRAIA DE LAGOINHA

PRAIA DE LAGOINHA

PASSEIOS
PERSONALIZADOS

Esbanjando belas dunas
avermelhadas, falésias e coqueiros,
a praia a 110 km de Fortaleza convida
você para um mergulho em suas
lagoas de água doce e para passeios
opcionais de bugue e barco. As
areias em diferentes tons deixam o
visual ainda mais encantador. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: 6 horas.

Na CVC, você escolhe como
deseja passear. Pode contratar,
por exemplo, passeios em veículos
individuais, com motoristas-guias,
ou alugar um carro para explorar a
região do seu jeito.

PRAIA DE ÁGUAS BELAS

Aproveite as belas piscinas naturais
formadas durante a maré baixa
nesta praia a 67 km de Fortaleza. E
você ainda tem área com duchas,
cadeiras e restaurantes para
passar o dia com conforto. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: 6 horas.

PRAIA DE MUNDAÚ

É uma delícia passar o dia nesta
pequena enseada de águas
cristalinas, cercada por dunas, a
145 km de Fortaleza. Ali é possível
fazer um passeio de barco opcional
pelo Rio Mundaú, com diversas
ilhotas. Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel e guia. Duração: 6 horas.

TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA E NA PARTIDA

O seu transporte entre aeroporto e hotel, ida e volta, pode ser privativo ou regular, com outras
pessoas. Nos dois casos, você conta com uma equipe qualificada, pronta para te ajudar. Este
serviço é uma cortesia da CVC para quem adquire um pacote para Fortaleza. Quem compra
produtos separados, sem ser pacote, esse transporte custa a partir de R$ 52 por pessoa.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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PASSEIOS

FOTO: JADE QUEIROZ - MTUR

PRAIA DE MORRO BRANCO

PRAIA DE MORRO BRANCO

Basta percorrer 95 km para ficar de
frente com as falésias coloridas, cujas
areias servem de matéria-prima para
as garrafinhas decoradas do Ceará.
O tempo livre na praia é em uma área
com duchas, cadeiras e restaurantes.
Ali é possível fazer passeio opcional
de bugue às praias das Fontes, do
Diogo e do Uruaú. Você também pode
fazer uma visita, com guia ou durante
passeio de bugue, ao Parque Natural
das Falésias, que tem 28 colorações
diferentes. Inclui: transporte de ida
e volta ao hotel e guia. Duração:
6 horas.

BEACH PARK

FOTO: JOÃO MELO/ WIKICOMMONS

O maior parque aquático do Brasil fica no município de Aquiraz, a
28 km de Fortaleza. Quem gosta de emoção encontra a maior dose
de adrenalina em duas atrações. Uma é o Insano, toboágua de 41 m
de altura (o equivalente a um prédio de 14 andares), que tem queda livre a
105 km/h. Outra é o Arrepius, toboágua cujo chão se abre para dar início à descida
radical. Para relaxar, você curte o rio com correnteza ou a piscina com ondas, e as
crianças brincam no playground aquático. O Beach Park fica na bela praia de Porto
das Dunas, enfeitada por um coqueiral. O ingresso é pago na hora. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel e guia. Duração: 6 horas.

BEACH PARK

QUANDO FOR PAR A A PR AIA, AJUDE A MANTER A AREIA SEMPRE LIMPINHA.
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COMBOS DE PASSEIOS

DESCOBRINDO O CEARÁ

✓ PRAIA DE CANOA QUEBRADA
✓ PRAIA DE LAGOINHA
✓ PRAIA DE MORRO BRANCO

FOTO: SHUTTERSTOCK
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Compre mais de um dos passeios incríveis, vistos nas páginas anteriores,
para ter descontos e para aproveitar mais a viagem. Os passeios de cada
combo são feitos em dias diferentes.

PRAIA DE LAGOINHA

PISCINAS NATURAIS
E FALÉSIAS

3 PRAIA DE CANOA
QUEBRADA
3 PRAIA DE ÁGUAS BELAS
3 PRAIA DE LAGOINHA

DIVERSÃO GARANTIDA

3 PRAIA DE CANOA
QUEBRADA
3 PRAIA DE LAGOINHA
3 PRAIA DE MORRO BRANCO
3 BEACH PARK

FOTO: LUCIENELACERDA/ WIKICOMMONS

PRAIA DE CANOA QUEBRADA

BEACH PARK
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COMBOS DE PASSEIOS

PRAIA DE ÁGUAS BELAS

PRAIA DE MORRO BRANCO

PRAIAS CEARENSES

PARAÍSOS CEARENSES

3 PRAIA DE CANOA QUEBRADA
3 PRAIA DE LAGOINHA
3 PRAIA DE MORRO BRANCO
3 PRAIA DE ÁGUAS BELAS

3 PRAIA DE CANOA QUEBRADA
3 PRAIA DE LAGOINHA
3 PRAIA DE MORRO BRANCO
3 PRAIA DE MUNDAÚ

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Veículos exclusivos
durante passeios e
no transporte de
chegada e saída

Atendimento
exclusivo CVC
no destino

Drinque de
boas-vindas no
Restaurante
Frederico - para
clientes com
cartão CVC Itaú

Equipe de guias
totalmente
preparados

Descontos, brindes e horários especiais de check-in e
check-out em hotéis selecionados. Algumas promoções
são exclusivas para clientes com cartão CVC Itaú.
Confira benefícios nas págs. 25 a 29.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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DICAS DE ROTEIROS

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 9 a 11
FOTO: JADE QUEIROZ - MTUR

6 DIAS (5 NOITES)

4º Dia: Na Praia de Morro
Branco, curta as falésias com
a areia colorida que dá origem
às garrafinhas decoradas,
suvenires típicos da região. Já
o jantar no Geppos traz sabores
italianos para a sua noite.

PRAIA DO FUTURO

5º Dia: Na Praia de Lagoinha,
você aproveita as águas doces
da lagoa e pode fazer passeio de
barco ou de bugue. Mais tarde,
os shows de humor vão animar
seu jantar no Beira-Mar Grill.

4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Conheça todos os encantos
de Fortaleza e tome um banho de mar
no Passeio panorâmico com Praia
de Cumbuco. À noite, prove as pizzas
fininhas e crocantes do Balcone Restô.

6º Dia: Hora de voltar para casa.

FOTO: LUCIENELACERDA/ WIKICOMMONS

2º Dia: Divirta-se o dia todo no parque
aquático Beach Park, repleto de
atrações para a família inteira, pertinho
de Fortaleza. Depois, recarregue as
energias em um jantar com frutos
do mar no Coco Bambu, rede de
restaurantes nascida na cidade.
3º Dia: Faça um passeio à Praia de
Canoa Quebrada, famosa por suas
falésias e pela alma hippie. De volta
a Fortaleza para o jantar, deguste
as deliciosas carnes na brasa do
restaurante Santa Grelha.
4º Dia: Hora de voltar para casa.

FOTO: SHUTTERSTOCK

BEACH PARK

8 DIAS (7 NOITES)

6º Dia: Relaxe tranquilamente nas piscinas
naturais da Praia de Águas Belas. À noite,
aproveite o belo ambiente do restaurante Pipo.
7º Dia: Passe o dia curtindo as superbarracas
da Praia do Futuro, como a Crocobeach,
com direito a caranguejadas e até show de
humor. A despedida pode ser com um jantar
no Restaurante Frederico, onde você prova o
delicioso trio de frutos do mar.

PRAIA DE MORRO BRANCO

8º Dia: Hora de voltar para casa.
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AV. BEIRA-MAR

FEIRINHA DE ARTESANATO DA AV. BEIRA-MAR

ATRAÇÕES

Passear pela orla
renovada, curtir
parques de diversões e
apreciar a cultura local
complementam a sua
viagem a Fortaleza.

PARQUE ENGENHOCA

É imperdível passear pelo calçadão
entre as praias do Mucuripe e de
Iracema, passando pelo Mercado dos
Peixes, pela Feirinha de Artesanato e
pela estátua de Iracema, até chegar à
Ponte dos Ingleses, um dos símbolos
de Fortaleza. Dos espigões (quebramares) ao longo da avenida, você
aprecia o mais belo pôr do sol da
cidade. E o melhor de tudo é que a
orla acaba de passar por uma bela
renovação, em projeto que inclui
paisagismo, playgrounds, quiosques,
áreas para práticas esportivas,
passarelas de pesca e ciclovia.

O parque de aventura de Aquiraz, a 30 km de Fortaleza, eletriza a galera com
tirolesa, arvorismo, minigolfe e caiaque, além de atividades infantis como
fazendinha e pula-pula. O Museu do Engenho Colonial conta a história do ciclo
da cachaça no Ceará. O restaurante tem menu regional. Clientes CVC têm acesso
gratuito ao parque, com direito a vivenciar uma experiência emocionante no maior
arvorismo do Ceará. Rua Raimundo Coelho, 200, Aquiraz.
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ATRAÇÕES
CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA

FOTO: JADE QUEIROZ - MTUR

FOTO: JADE QUEIROZ - MTUR

O principal espaço cultural de Fortaleza conta com museus, teatros, cinemas,
bibliotecas e planetário. O nome é uma homenagem ao pescador que é ícone do
movimento abolicionista cearense, por ter se recusado a transportar escravos
em 1881. R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema.

IPARK

É muito divertido este enorme
complexo turístico, com
atividades de aventura como
tirolesa, arvorismo, banana
boat e escalada; e opções
infantis, como passeio de
pônei, pedalinho e minifazenda.
O incrível Museu da Cachaça
ostenta o maior tonel de
cachaça do mundo e objetos
da época em que o casarão, do
século 19, abrigava uma fábrica
da Ypióca. Você degusta o
destilado em um charmoso
boteco de época, e o ingresso
para maiores de 18 anos dá
direito a uma dose da bebida.
Fica na Serra de Maranguape,
a 40 km de Fortaleza.
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ATRAÇÕES
BARRACA
CUMBUCO
ACQUA BEACH

BARRACA CUMBUCO ACQUA BEACH

FOTO: KARLA F PAIVA

É demais esta
completa barraca da Praia
de Cumbuco, onde você
passa um dia incrível em
uma estrutura que ocupa
3 mil m2. A família toda
se diverte no parque
aquático e na programação
de atividades organizadas
pelos recreadores.

THEATRO JOSÉ
DE ALENCAR

Com mais de cem
anos, o Theatro
José de Alencar tem
estilo art nouveau
e vitrais coloridos.
A visita guiada
apresenta o interior,
com características
da belle époque nos
desenhos das frisas,
nos camarotes e nas
escadarias. Também
mostra o belo jardim,
projetado por Burle
Marx. É uma verdadeira
viagem no tempo.
Av. Beira-Mar,
4.670, Mucuripe.

UM ILUSTRE CEARENSE

ESTÁTUA ARCO DE IRACEMA, NA PRAIA DE IRACE MA

FOTO: NELSON PÉREZ/WIKICOMMONS

Você vai reparar que o escritor José de Alencar é
onipresente em Fortaleza: ele dá nome ao teatro mais
famoso da cidade e também é homenageado com
estátuas de sua personagem Iracema na orla. Isso
porque o autor de clássicos da literatura brasileira,
como O Guarani e Senhora, nasceu em Messejana, na
região metropolitana de Fortaleza, em 1829.
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SABORES

Nas mesas de Fortaleza,
prepare-se para uma deliciosa
mistura de comida nordestina
com frutos do mar fresquíssimos.

2

1

Trio de frutos do mar
Os pescados são muito
frescos e onipresentes em
Fortaleza. Na dúvida de
qual pedir, prove de tudo
um pouco neste combo
composto por camarão,
peixe e lagosta. Pargos,
sirigados, tilápias, dourados
e piabas são alguns dos
peixes mais comuns.

Caranguejada Quinta-feira já
virou dia oficial do caranguejo em
Fortaleza. Principalmente na Praia
do Futuro, as barracas servem o
crustáceo em diversas preparações.
Na mais popular, o caranguejo é
servido inteiro, para ser quebrado
com um martelinho.

3

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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Baião de dois
com carne do sol
O prato à base
de arroz e feijão-verde ganha
força e sabor
com a carne de
sol, que é salgada
e seca sob o
sol, antes de ser
mergulhada na
água e amaciada
no leite.

SABORES

4

Tapioca Ao ser espalhada em
uma chapa quente, a goma de
mandioca ganha uma aparência
de crepe e pode ser recheada
com vários ingredientes.

6
5

Caju Entre tantas frutas típicas
do Nordeste, o caju é um grande
destaque em Fortaleza, por causa
das várias receitas de doces (como
a rapadura), moqueca e até vinho.
Sem falar, é claro, nas famosas
castanhas e no delicioso suco.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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Peixada
cearense
Símbolo da
culinária
cearense,
o cozido de
peixes é servido
com pirão de
farinha. De tão
tradicional, está
presente em
praticamente
todos os
restaurantes,
dos mais
simples aos
mais caros.

NA HORA
DA FOME...

Da tapioca aos frutos
do mar, das pizzas ao
churrasco, você degusta
de tudo em Fortaleza.

É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

CARANGUEJADA SERVIDA NAS BARRACAS DE PRAIA

FAIXA DE PREÇOS

RESTAURANTE FREDERICO

$ – de R$ 30 a R$ 60

O destaque é o delicioso trio de frutos do
mar, com lagosta, peixe e camarões. Mas
também tem hambúrgueres, churrasco e
pizzas. O ambiente é descontraído, e você
tem ampla variedade de drinques, cervejas
e vinhos para acompanhar a refeição.
Cliente com cartão CVC Itaucard
ganha drinque de boas-vindas. R. José
Lourenço, 504, Meireles. $

$$ – de R$ 61 a R$ 100
$$$ – de R$ 101 a R$ 150

CROCOBEACH BAR
E RESTAURANTE

A barraca da Praia do Futuro tem
delicioso bufê com frutos do mar,
grelhados e saladas. Mas o destaque
mesmo é a caranguejada das quintas-feiras, a partir das 20h, com bandas e
shows de humor. Av. Clóvis Arrais Maia,
3.125, Praia do Futuro. $$

CAMARÃO SERVIDO NO MERCADO DOS PEIXES

MERCADO DOS PEIXES

Além dos boxes que vendem peixes
frescos, alguns estabelecimentos preparam
os pescados e os frutos do mar ali mesmo,
para você consumir na hora, com vários
acompanhamentos, como baião de dois e
macaxeira frita. Isso tudo enquanto aprecia
o mar em mesinhas com guarda-sol.
Av. Beira-Mar, 3479, Meireles. $

CENTRO DAS TAPIOQUEIRAS

São quase 30 pontos especializados em
tapioca, servindo um total de 80 opções
de recheio, em uma área coberta, com
mesinhas. A tapioca de carne de sol com
queijo coalho é um clássico, bem como a
de camarão, em todas as barracas.
Av. Washington Soares, 10.425, Messejana. $
FOTO: SHUTTERSTOCK
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NA HORA DA FOME...

COCO BAMBU

Tem origem em Fortaleza o famoso
restaurante de frutos do mar, que
ganhou o Brasil e o mundo. Os
destaques são os pratos com
camarão, e as porções são fartas,
para duas ou três pessoas. Há três
unidades na capital cearense.
A de Meireles, em frente ao mar, tem
terraço e praça com lago.
Av. Beira-Mar, 3.698, Meireles. $$

REINO DO NUNCA

A novidade em Aquiraz é esta pizzaria
temática com influência medieval até
na fachada, que reproduz um castelo.
Piratas e xerifes também dão o tom
à ambientação. O jantar com rodízio
de pizza é animado com três shows.
Via Arterial Um, 2.544, Quarta Etapa,
Aquiraz. $$

BALCONE RESTÔ

As pizzas de massa crocante e fininha
são a estrela do cardápio, que ainda tem
outras especialidades italianas, como
risotos e massas, além de deliciosas
opções com frutos do mar. R. Osvaldo
Cruz, 919, Meireles. $$$

SANTA GRELHA

Da churrasqueira saem cortes
bovinos e frutos do mar, incluindo
tamanhos ideais para compartilhar,
acompanhados de ampla variedade
de guarnições. Além da unidade na
Praia do Meireles, tem também uma
no Shopping Iguatemi. R. Tibúrcio
Cavalcante, 790, Meireles. $$$

GEPPOS

A culinária italiana ganha releitura
contemporânea nas duas unidades
localizadas na Praia do Meireles.
O destaque vai para as massas,
devidamente harmonizadas com ótimos
vinhos. Av. Desembargador Moreira,
1011; Av. Beira-Mar, 3.222, Meireles. $$$

L’Ô RESTAURANTE

Pratos contemporâneos com influência
mediterrânea são servidos na casa,
ao lado do Dragão do Mar. O ambiente
fica mais animado ainda na sexta,
quando tem DJ, e no sábado, com jazz.
Av. Pessoa Anta, 217, Praia de
Iracema. $$$

BEIRA-MAR GRILL

Com área aberta e de frente para o mar, a
casa é famosa pelos shows de humor, que
temperam o menu de comida brasileira.
Av. Beira-Mar, 3.221, Meireles. $$$

LAGOSTAS NA PRAIA DO FUTURO

PIPO

O ambiente elegante, rodeado por um
jardim, é perfeito para a gastronomia
sofisticada, que foca em comida brasileira
e frutos do mar. R. Manoel Lourenço dos
Santos, 399, São João do Tauape. $$$

21

FOTO: SHUTTERSTOCK

AGITO

Música ao vivo, shows de humor
e até cerveja artesanal preenchem
o dia e a noite de quem gosta de
aproveitar muita animação.
PIRATA BAR

A segunda-feira mais louca do mundo
é animada pela Banda do Pirata e pela
premiada Quadrilha do Zé Testinha.
Mas você também pode visitar a casa
às sextas-feiras, para se deliciar com
frutos do mar, tapioca ou o famoso
sopão. Mas a grande atração das
sextas mesmo é o forró, e a moçada
passa a noite toda dançando. R. dos
Tabajaras, 325, Praia de Iracema.

CERVEJARIA TURATTI

A primeira microcervejaria de
Fortaleza produz diferentes tipos de
cerveja artesanal, que harmonizam
muito bem com as deliciosas opções
de petiscos, pizzas e pratos do menu.
Shows de música ao vivo animam
o ambiente nos dois endereços da
marca. R. Des. Lauro Nogueira, 1.500,
Papicu (Shopping Riomar); R. Ana
Bilhar, 1.178, Varjota.

LUPUS BIER

Com coqueiros e belos jardins, tem chope
self-service de sabores como maçã, caju
e canela. Apresenta shows de humor
de Rossicléa e Zé Modesto, além do
espetáculo folclórico Raça Brasil.
R. dos Tabajaras, 340, Praia de Iracema.

RONCO DO MAR

À noite, esta barraca de praia, com
unidades em Cumbuco e em Mucuripe,
se transforma em um espaço
superaconchegante, com bancos
cavados direto na areia e shows de
música ao vivo. Av. Clóvis Arrais Maia,
3.007, Praia do Futuro.

SAMBA DO VILA

O samba ao vivo anima a casa todos os
sábados, das 15h às 22h. A decoração
temática remete ao sertão nordestino, e o
local parece uma vila de pequenas casas.
R. Delmiro Gouveia, 420, Varjota.

O FORRÓ ANIMA AS NOITES DE FORTALEZA
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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COMPRAS

O artesanato do Ceará é
imperdível, bem como os comes e
bebes típicos, que rendem ótimas
lembrancinhas para levar para casa.
CENTRO FASHION
FORTALEZA

Este complexo de lojas atacadistas
oferece ampla variedade em
roupas e acessórios de moda
feminina, masculina e infantil,
com ótimos preços. Av. Filomeno
Gomes, 430, Jacarecanga.

CENTRO DE TURISMO
(EMCETUR)

RENDA ARTESANAL

A antiga cadeia pública desativada na
década de 1960 abriga 105 lojas de
artesanato típico, como rendas e redes,
além de produtos regionais, como
castanha de caju e licor de jenipapo.
R. Senador Pompeu, 350, Centro.

GARRAFINHAS COM AREIA COLORIDA

Este grande mercado de artesanato
conta com 500 lojas, que vendem
vários produtos. Eles vão das rendas
às bijuterias, passando pelas peças de
palha, garrafinhas decoradas com areia
colorida extraída das falésias do litoral
cearense, redes, castanhas de caju,
cachaças e outros artigos. O Mercado
Central é uma opção perfeita para
adquirir uma lembrancinha da viagem
para levar para casa ou presentear
amigos e toda a família. Oferece
estacionamento próprio e restaurante.
Av. Alberto Nepomuceno, 199, Centro.

FEIRINHA DA AVENIDA BEIRA-MAR

Parece até piada que um local tão amplo, com mais
de 600 barracas, seja tratado no diminutivo. Pois é
enorme a feirinha noturna de artesanato da Praia
do Meireles. Ali são vendidos presentes para a
família inteira, incluindo camisetas com frases bem-humoradas sobre o Ceará, roupas, redes, peças
de artesanato, cachaças, castanhas e rapaduras,
entre outros produtos típicos da região. Os preços
são bons, mas ficam ainda melhores para quem
pechincha. Av. Beira-Mar, Praia do Meireles.
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MERCADO CENTRAL

COMPLEXO BEACH PARK, EM PORTO DAS DUNAS

HOTÉIS

Escolha a região com a sua cara para se hospedar
CENTRO Tem infraestrutura completa

PRAIA DO FUTURO Aqui

de serviços, comércio e bares. Está situado
a cerca de 2 km da Praia de Iracema.

ficam as maiores barracas de praia
da cidade, com muita agitação de
dia e à noite. Fica a 8 km da Praia
de Iracema.

PRAIA DE IRACEMA É a pedida

para quem gosta do burburinho, já que
tem muito agito noturno e fica perto do
Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

BEACH PARK O complexo do

parque aquático também conta com
hotéis, à beira-mar, na Praia de Porto
das Dunas, no município de Aquiraz,
a 28 km de Fortaleza.

PRAIA DO MEIRELES Colada a

Iracema, a praia tem calçadão, feira de
artesanato e ótimos restaurantes.

CUMBUCO Passeio de bugue

PRAIA DO MUCURIPE Depois do

nas dunas, kitesurf e praias límpidas
são algumas atrações de Cumbuco,
no município de Caucaia, a 30 km
de Fortaleza.

Meireles, vem a praia famosa por seu
mercado de peixes e também pelas
jangadas coloridas no mar.

LETREIRO NA ORLA DA PRAIA DO MUCURIPE
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade
Café da manhã incluído Meia pensão
All Inclusive
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito
Estacionamento pago
Pet friendly

SIMPLES

HOTEL LITORAL Além de ficar em frente à
Praia do Futuro, perto de barracas de praia,
você se refresca na piscina com cascata
do hotel. R. Comendador Francisco de
Francesco Di Ângelo, 130, Praia do Futuro.

ANGRA PRAIA HOTEL A localização
estratégica, próxima ao grande centro
comercial, e a piscina no terraço são os
trunfos deste hotel de estrutura moderna,
situado a 1 km da Praia de Iracema.
Cliente com cartão CVC Itaú ganha uma
garrafa de água durante a estadia.
R. Nogueira Acioli, 358, Centro.

HOTEL VILLA MAYOR

ARA MAR PRAIA HOTEL Você anda uma
quadra e está na Praia de Iracema. À noite,
é só escolher entre as muitas opções
de bares e restaurantes ao redor. Cliente
com cartão CVC Itaú ganha uma garrafa
de água durante a estadia. Av. Historiador
Raimundo Girão, 430, Praia de Iracema.

ALGARVE PRAIA HOTEL São só três
quadras para chegar à Praia de Iracema
ou então quatro até o Centro Dragão
do Mar de Arte e Cultura. No terraço, a
gostosa área da piscina dá vista para o
mar. Cliente com cartão CVC Itaú ganha
uma garrafa de água durante a estadia. R.
Tijipió, 135, Praia de Iracema.

VILLA SMART É jovem e arrojado este
hotel conceito localizado na Praia do
Meireles, a 120 m da Av. Beira-Mar.
Imperdível tomar um drinque no bar
da cobertura. A decoração colorida
continua nos apartamentos, que
comportam até quatro pessoas.
R. Visconde de Mauá, 185, Meireles.

CARMEL EXPRESS HOTEL A decoração
charmosa é um dos pontos altos por
aqui, além da localização excelente: no
coração do bairro mais boêmio da cidade
e a três quadras da Praia de Iracema. Na
área da piscina, você toma sol e mergulha
com vista para o mar. Av. Almirante
Barroso, 701, Praia de Iracema.
HOTEL VILLA SMART
FOTO: DIVULGAÇÃO
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Reserve sempre seu hotel com
a CVC para garantir tarifas
imperdíveis e, dependendo do
hotel, benefícios como entrada
antecipada e saída em horário
estendido dos apartamentos,
upgrade de categoria, mimos
especiais e muito mais. Consulte
condições e disponibilidade dos
hotéis participantes.

CONFORTÁVEL

BOURBON FORTALEZA A área de
lazer na cobertura, com piscina e vista
panorâmica para a praia, é um dos
pontos altos do hotel, situado em frente
à praia de Meireles, próximo a feirinha de
artesanato e diversos bares à beira mar.
Av. Beira Mar, 2.340, Meireles.

HOTEL IRACEMA TRAVEL Se a pedida
for sol e mar, a Praia de Iracema está
logo ali, a quatro quadras de distância.
Já para quem deseja pegar um cinema
ou ver uma exposição, o Centro Dragão
do Mar de Arte e Cultura Mar está a
500 m. E você ainda saboreia o café da
manhã com uma bela vista panorâmica
da praia. Av. Almirante Barroso, 734,
Praia de Iracema.

HOTEL COMFORT FORTALEZA

FORTALEZA MAR HOTEL Você precisa
caminhar apenas três quadras para
chegar à Praia do Meireles e ainda
fica bem pertinho de muitos bares
e restaurantes balados da cidade.
Também fica muito próximo à famosa
feira de artesanato. R. Antônio Lima, 126,
Meireles.

HOTEL COMFORT FORTALEZA
Apenas duas quadras separam a Praia
do Meireles deste hotel de decoração
colorida e moderna. Os quartos são
amplos, ideais para um merecido
descanso após aproveitar o dia na
piscina ou na sauna. R. Frei Mansueto,
160, Meireles.

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 12h
Clientes CVC têm a vantagem
de entrar mais cedo ou sair mais
tarde em alguns hotéis.
BOURBON FORTALEZA
FOTO: DIVULGAÇÃO
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MUITO CONFORTÁVEL

CARMEL MAGNA PRAIA HOTEL O
mar da badalada Praia do Meireles é a
primeira coisa que você vê ao sair deste
hotel, que encanta com sua decoração
de extremo bom gosto. Dependendo do
quarto que escolher, essa também será
a vista da sua janela. Av. Historiador
Raimundo Girão, 1.002, Meireles.

HOTEL VILLA MAYOR É um charme sair
na varanda do quarto e apreciar o pátio com
piscina deste hotel temático, que remete
à Fortaleza dos séculos passados. E você
fica a apenas 100 m da Praia do Meireles.
R. Visconde de Mauá, 151, Meireles.

PRAIANO HOTEL

Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a sua
hospedagem. Precisou de
qualquer coisa durante a viagem,
é só chamar a CVC.

OÁSIS ATLÂNTICO HOTEL Do outro lado
da rua, estão a Feirinha de Artesanato, para
garantir os suvenires de Fortaleza, e a Praia
do Meireles, para colocar o bronze em
dia e tomar um banho de mar. Na ampla
área da piscina do hotel, você relaxa nos
gazebos, enquanto degusta um drinque
do bar. Cliente com cartão CVC Itaú
ganha um mimo no apartamento. Av.
Beira-Mar, 2.500, Meireles.

PRAIANO HOTEL Na área de lazer
com piscina e hidromassagem, os pais
relaxam tranquilos. Na hora de ir à praia,
é só atravessar a rua para chegar ao
Meireles e sua feirinha de artesanato.
Cliente com cartão CVC Itaú ganha 10%
de desconto na pizza napolitana do
Restaurante Capri, no hotel. Av. BeiraMar, 2.800, Meireles.

CROCOBEACH HOTEL O hotel faz parte
do complexo Crocobeach, junto à barraca
de mesmo nome, na Praia do Futuro. A
estrutura de lazer é completa, incluindo
piscina, sauna e salão de jogos. Alguns
apartamentos têm varanda de frente
para o mar. Os hóspedes ganham acesso
gratuito às demais áreas do complexo,
incluindo o parque aquático Acquacroco. R.
Francisco T. de Alcântara, Praia do Futuro.

GRAN MAREIRO PRAIA DO
FUTURO A piscina enorme faz a
alegria de adultos e crianças, que
se divertem nas áreas rasinhas e
também no clube infantil. Alguns
quartos têm vista para o mar da Praia do
Futuro, e você só precisa atravessar a rua
para colocar o pé na areia. R. Oswaldo
Araújo, 100, Praia do Futuro.

PONTA MAR HOTEL É uma delícia a
área da piscina com hidromassagem
deste hotel na Praia do Meireles. Até
mesmo treinar fica mais atraente na
academia com vista para o mar. Já o
espaço infantil e a copa do bebê são os
diferenciais para quem viaja em família.
Na varanda do hotel, uma pizzaria
adiciona praticidade e sabor ao seu
jantar. Av. Beira-Mar, 2.200, Meireles.
CARMEL MAGNA PRAIA HOTEL
FOTO: DIVULGAÇÃO
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VILA GALÉ FORTALEZA A
família toda se diverte nesse
hotel situado em frente à Praia
do Futuro, com uma animada
equipe de recreação, clube infantil e
sala de jogos. A gastronomia é outro
ponto alto, pois hotel conta com incríveis
restaurantes, inclusive um na praia e até
um sushi lounge. Av. Dioguinho, 4.189,
Praia do Futuro.

HOTEL PONTA MAR

SUÍTES BEACH PARK
RESORT Este resort, situado
dentro do complexo do Beach
Park, é perfeito para quem
deseja ficar pertinho do parque
aquático e também aproveitar alguns
momentos de lazer no próprio hotel.
Para isso, você conta com piscinas,
clube infantil, salão de jogos e quadras
esportivas de frente para o mar. Você
pode escolher entre o sistema de café da
manhã e meia pensão. R. Antônio Alençar,
s/nº, Porto das Dunas, Aquiraz.

MAREIRO HOTEL
FORTALEZA O conjunto de
três piscinas integradas tem
uma área mais rasinham
esoecuak para as crianças, que também
brincam no playground. A Praia do
Meireles está logo em frente, preenchendo
a vista de alguns apartamentos. Av.
Beira-Mar, 2.380, Meireles.

ACQUA BEACH PARK
RESORT Parte do complexo
do Beach Park, este resort à
beira-mar ganha pontos pelo rio
artificial Acqualink, no qual você
pode ir “flutuando” do hotel até o parque
aquático. Também tem a própria piscina
com borda infinita, clube infantil e quadra
poliesportiva. Para facilitar as refeições, as
acomodações oferecem minicozinha com
frigobar e micro-ondas. R. Antônio Alençar,
s/nº, Porto das Dunas, Aquiraz.

MARINA PARK HOTEL Você
fica até em dúvida sobre o
que fazer neste hotel da Praia
de Iracema, banhado por uma
marina e com ótima infraestrutura. Só
para jogar tênis, são quatro quadras
disponíveis. De pista de cooper, são
2 km. E ainda tem salão de jogos,
clube infantil e serviço de massagem.
A gastronomia também é farta em
variedade, incluindo restaurante francês
e casa de chá. Av. Presidente Castelo
Branco, 400, Praia de Iracema.

VILA GALÉ FORTALEZA
FOTO: DIVULGAÇÃO
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LUXO

VILA GALÉ CUMBUCO À
beira-mar, da Praia de Cumbuco,
este resort pé na areia possui
um centro náutico ideal
para praticar esportes como windsurf,
kitesurf ou surfe. Além das confortáveis
acomodações, outro refúgio para
descansar é o Satsanga Spa. Clube infantil,
copa do bebê e serviço de babá são
facilidades para as famílias. Você ainda
se delicia à vontade com o sistema Tudo
Incluído nos três restaurantes e dois bares.
R. Lagoa das Rosas, s/nº, Caucaia.

SEARA PRAIA HOTEL É
uma delícia passar o dia
com um drinque na mão,
revezando entre a piscina e a
hidromassagem na cobertura
deste elegante hotel, com vista para a
Praia do Meireles. Além de academia,
a área fitness tem sauna e também
sala de massagem, enquanto o espaço
infantil e a copa do bebê são uma mão
na roda para as famílias. Av. Beira-Mar,
3.080, Meireles.

VILA GALÉ CUMBUCO

Café da manhã incluído Meia pensão
All Inclusive
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito
Estacionamento pago
Pet friendly

FOTO: DIVULGAÇÃO

29

FORTALEZA COMBINA COM...
JERICOACOARA

Pequena e rústica, a simpática
vila cearense, a 300 km de
Fortaleza, é um dos destinos
de praia mais badalados do
Brasil. E com toda razão: a
paisagem de dunas, lagoas
e mangues é simplesmente
espetacular. Descansar em
uma rede dentro d’água ou
ver o pôr do sol de Jeri são
experiências inesquecíveis.

JERICOACOARA

CANOA
QUEBRADA

Você pode conhecer
esta linda praia em
um passeio bate-volta, mas aproveita
ainda mais se ficar
alguns dias por lá.
Assim, você sente
melhor os ares
“hippies”, aproveita as
barracas à beira-mar
e curte a paisagem
impressionante
de falésias. Fica a
165 km de Fortaleza.

PRAIA DE CANOA QUEBRADA

ROTA DAS EMOÇÕES

Você sai de Fortaleza rumo a São Luís, no
Maranhão, em um trajeto incrível, recheado
de aventura, adrenalina, gastronomia e
belezas naturais dos Estados do Ceará, Piauí e
Maranhão. Você fica encantado com destinos
como Jericoacoara, o Delta do Parnaíba
e os Lençóis Maranhenses. As paisagens
fantásticas são pontuadas por dunas de areias
branquinhas, lagoas de águas cristalinas
e praias maravilhosas. Alguns trechos do
percurso são realizados por veículos 4x4 e
outros, por travessias em barcos.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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LENÇÓIS MARANHENSES

CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...
• Assistência CVC 24h antes, durante e depois da viagem
• Flexibilidade total para montar a viagem do jeito que preferir
• Pagamento com parcelamento em mais vezes
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

A maior agência de turismo da América Latina

FOTO: PRAIA DE CUMBUCO / SHUTTERSTOCK

CVC 24h: 3003-2977

Cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum: consulte condições para ¹anuidade grátis.

FOTO: SHUTTERSTOCK

O cartão CVC Itaú Visa Platinum é o único
que parcela a viagem em mais vezes, sem juros,
com benefícios exclusivos no destino.
E você pode ter direito a anuidade grátis¹.

