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CEARÁ
O Ceará é o estado com um dos litorais mais atrativos do Brasil. 
Fortaleza é a capital que oferece mais horas de sol durante o 
ano e suas dunas e o mar verde azulado são um espetáculo 
à parte. A cidade também é famosa pela sua infraestrutura. 
Destaque para a variada oferta de restaurantes, com uma vasta 
culinária de pratos típicos e frutos do mar. O Sesc está presente 
na cidade de Caucaia, bem próxima da capital, onde a natureza 
proporciona paisagens únicas. 

Barra do Cauípe – Cumbuco

Guia Sesc de Férias
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Colônia Ecológica Sesc Iparana
V x F $ R Z
Rua José de Alencar, no 150 – Iparana
CEP: 61627-110 – Caucaia
Central de reservas

| 0800 275 5250 fax (85) 3318-4950

m reservas-iparana@sesc-ce.com.br

cidade, como o Theatro José de Alencar e 
o Centro Cultural Dragão do Mar. Também 
nas redondezas, o Museu do Ceará guarda 
peças e documentos que contam a his-
tória do estado e o Mercado Central de 
Fortaleza atrai um grande número de 
pessoas. Confira também os endereços 
de artesanato, além da dança do coco, 
do bumba meu boi e do maracatu.
F Alfredo – O Rei da Peixada, Beira-
Mar Grill, Chico do Caranguejo, Colher 
de Pau Restaurante, O Chopp do Bixiga 
e Flórida Bar. 

V Serviços
$ Banco do Brasil, Bradesco, Caixa 
Econômica Federal e Itaú. R Livre 
Locadora – Locadora de Veículos. 
Z OceanView Turismo.

Distante 16 km de Fortaleza, a prin-
cipal via de acesso para a cidade de 
Caucaia é a rodovia CE-090. Diária com 
pensão completa, 107 acomodações (2 
apartamentos para pessoas com defi-
ciência), ar-condicionado, ventilador, 
TV, cofre e frigobar. Recepção aberta 
24h. Infraestrutura: centro de even-
tos, piscina, brinquedoteca, sala jogos, 
recreação, quadras esportivas, cibercafé, 
restaurante, bar e lanchonete. 
x Gratuito, 150 vagas.

1 O que fazer na cidade
Entre os atrativos naturais, destacam-se 
as praias de Morro Branco e Canoa 
Quebrada, no litoral sul do estado, e 
Cumbuco e Lagoinha, no litoral norte. A 
maioria das construções fica no Centro da 
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