
O Parque do Cocó é o espaço verde mais famoso da cidade. É uma 
reserva natural localizada próximo ao Shopping Iguatemi que 

se estende por grande parte da cidade. O local oferece amplo 
espaço verde para as crianças correrem e brincarem à vontade, 
além de diversas experiências em contato direto com a 
natureza, incluindo trilhas, arvorismo e deliciosos piqueniques.
Todavia, no anfi teatro construído no local, as atividades 
culturais para todas as idades também são grandes atrativos 
para reunir as famílias. O parque fi ca aberto ao público das 5h 

da manhã até a meia-noite. Confi ra os horários disponíveis e 
tenha uma experiência incrível!

Localização: Av. Padre Antônio Tomás, s/n – Cocó, Fortaleza/CE, 
60060-170

Abre: Diariamente, das 5h30 às 22h
Telefone: +55 (85) 3234.3574

Assim como o Beach Park, o Engenhoca também está 
localizado no município de Aquiraz. A 30 quilômetros da 
capital cearense, o parque foi construído em 2011 e ocupa 
uma área de 40 mil metros quadrados na natureza. 
Um local incrível que vai divertir a família inteira. 
O Engenhoca possui mais de 30 atrações e algumas das 
melhores delas para as crianças são:
Passeio de carroça: É feito com o cavalo Bruno, uma das 
mascotes do parque, e é livre para todas as idades.
Bola d’água: círculo infl ável que fi ca no meio de um lago.           
A idade mínima para brincar na atração é 4 anos.
Kartciclo: uma mistura de kart e triciclo que incentiva a garotada 
a aprender sobre as leis de trânsito. Indicado para crianças a 
partir de 5 anos.
O Engenhoca funciona de quarta a domingo, incluindo feriados, das 
10h30 às 17h. Durante os meses de janeiro e julho, o parque abre de terça 
a domingo, das 10h30 às 17h. É possível adquirir ingressos online. 

Localização: Rua Raimundo Coelho, 200 – Centro, Aquiraz/CE, 61700-000
Abre: sábado e domingo, das 10h30 às 17h
Telefone: +55 (85) 3361.1010
Entrada paga
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Outro parque aquático no município de Aquiraz que vem se 
especializando em criar estruturas para a família toda, bem ao 
lado da capital cearense. As atrações são mais concentradas 
e com mais interatividade. São piscinas, playground 
aquático, castelos, toboáguas e até um barco pirata onde 
as crianças podem interagir com os personagens.
São aproximadamente 20 mil metros quadrados 
especialmente pensados para oferecer entretenimento a 
toda a família, com segurança. Há também um restaurante 
interno, o que permite passar o dia no local sem precisar 

procurar outra opção para as refeições.

Localização: Av. Litorânea, 900 – Prainha, Aquiraz/CE, 61700-000
Abre: Diariamente, das 9h às 17h

Telefone: +55 (85) 3257.4880
Entrada paga.

O Zoológico Municipal Sargento Prata está 
localizado no Parque Ecológico do Passaré, com 
área verde de cerca de 13 hectares. Também é 
uma ótima opção para crianças.
Durante o passeio, os visitantes podem encontrar 
152 animais de 47 espécies, entre mamíferos, 
répteis e aves; a maioria deles são animais 
brasileiros.

As áreas de lazer e muitos espaços verdes 
constituem atrações e todas podem ser utilizadas 

gratuitamente.

Próximo a Fortaleza, no município de Maranguape, 
o iPark possui uma infraestrutura completa para 
receber famílias inteiras. Também conhecido 
como “Museu da Cachaça”, o parque é um 
complexo turístico que reúne lazer, cultura e 
aventura. Para os adultos, há também a chance 
de degustar as boas cachaças fabricadas na 
região.
Entre as atrações, destacam-se o arvorismo, 
arco e fl echa, banho de açude, tirolesa, casa de 
engenho, passeio de charrete, fazendinha, espaço 
infantil, passeio de jardineira e passeio de lancha.
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