Articulação formada, desde 2008, por grupos
de comunidades da zona costeira que realizam
o turismo comunitário no Ceará.
Viajar pela Rede Tucum é uma oportunidade de
entrar em contato com ambientes preservados,
conhecer os modos de vida de comunidades
tradicionais e realizar intercâmbios culturais.
Os roteiros na Rede Tucum permitem de
praticar um turismo diferente que valoriza as
diversidades culturais e fortalece as atividades
tradicionais, como a pesca artesanal, a
agricultura familiar e o artesanato local.

Reserve seu Roteiro!
www.tucum.org
info@tucum.org
+55 88 992115946
Coqueirinho:
+55 88 996701266
88 9 9989 9027
Vila da Volta:
moreirafrancisco29@gmail.com

88 9 92884542
88 9 96295290
88 992884542 (Francisco)
88 9 99066834 (Menininha)
Rede Tucum

Apoio Técnico e Institucional

Con il sostegno della

Roteiros em

Vila da Volta

+ Assentamento

Coqueirinho

Destino: Assentamento Coqueirinho
e Vila da Volta.

3 dias e 2 noites
Dia 1 Chegada Chalé Volta do Sabiá no
Assentamento Coqueirinho. Trilha na caatinga.
Almoço orgânico no Restaurante Sabor da Terra.
Tarde livre e repouso. Jantar no Margarida Café e
conversa com as lideranças.
Dia 2 Café da manhã e saída em direção a
comunidade Vila da Volta (15 km). Passeio de
barco no Rio Jaguaribe. Almoço no Restaurante
Cama e Café. Pela tarde trilha na comunidade.
Retorno para Coqueirinho. Jantar no Margarida
Café.
Dia 3 Café da manhã e visita aos quintais
produtivos e museu comunitário no
Assentamento Coqueirinho.

O Assentamento Coqueirinho foi criado em 1995,
beneficiando inicialmente 55 famílias. O turismo
comunitário surge em 2002, como uma
alternativa de geração de renda além da
agricultura familiar orgânica.
A comunidade de Vila da Volta é constituída por
pescadores tradicionais que mantêm intensa
relação com os ambientes naturais do Rio
Jaguaribe. Através da organização comunitária,
os moradores fortalecem sua luta em defesa dos
manguezais, da terra e da cultura.

Conheça, apoie,
movimente essa rede com a gente!

a partir de

R$285

por pessoa

em quarto

duplo

Está incluso na tarifa: Hospedagem da Rede
Tucum em quartos duplos, com café da manhã.
Visitas às comunidades e passeios, atividades e
refeições descritos no roteiro.
Não está incluso na tarifa: Transados até a
comunidade, seguro viagem, bebidas, despesas
pessoais ou despesas extras, gorjetas, refeições e
passeios não mencionados no roteiro.
Opcionais: Acompanhante da Rede Tucum,
noites culturais com musica ao vivo e
apresentações de capoeira ou teatro.
O pagamento da tarifa deve acontecer em loco.
A tarifa indicada esta válida o ano todo excluindo
períodos de Natal, Réveillon, Carnaval e Semana
Santa.
Os horários de passeios e outras atividades
podem mudar a causa de fenômenos naturais.

Anna Paula Diniz

