
 
 

 
Brasilidade: Carmel Cumbuco 

Fique 5 noites e pague apenas 4 
6 dias, 5 noites 

 Cumbuco – Ceará, Brasil 

 

 
 
O Carmel Cumbuco Resort surge com a promessa 
de fazer você se sentir em casa, proporcionando 
um sofisticado ambiente em que o sentimento de 
liberdade se faz presente com os pés na areia e a 
brisa no rosto. 
 
A partir de 
R$ 1.829,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
Cumbuco, a cerca de 30 km de carro de Fortaleza, 
é um vilarejo calmo, com boa estrutura para 
passar o dia, onde se encontram alguns 
restaurantes e mar calminho.  
Praia extensa e com mar calmo. Um diferencial 
dessa praia é que a partir dela é oferecido um 
passeio de buggy ou quadriciclo pelas redondezas, 
pelas dunas de Cumbuco com as opções de ser 
"com ou sem emoção".  O local também é 

excelente para a prática de kitesurf e outros 
esportes aquáticos devido aos bons ventos. 
 
Destaques: 

• 01 drink no bar da praia para colecionar um 
por do sol inesquecível – Exclusividade Just 
Tur; 

• 5º Noite gratuita; 

• Suítes com varanda e incrível vista para o 
mar e para a piscina; 

• Local privilegiado pela diversidade 
ecológica. 

• Dunas, coqueirais e lagoas que encantam 
os que conhecem esse paraíso tropical; 

• Uma estrutura preparada para receber 
atletas e apaixonados pelos esportes 
náuticos; 

• O cenário ideal para viver dias 
inesquecíveis com o seu grande amor. 

 

  ROTEIRO 

1° dia - Carmel Cumbuco 

Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 



 
 

O hotel: 

Localizado a aproximadamente 30 km de Fortaleza, na praia do Cumbuco, mundialmente conhecida pelos 
ventos favoráveis para a prática de kite e windsurf, o resort oferece SPA Carmel by Caudalie Paris com 
salas de massagens, lobby bar, jacuzzis, sauna seca e a vapor, piscinas térmicas e infantil, fitness center, 
quadra de vôlei de praia, beach lounge, restaurante, brinquedoteca, estacionamento, entre outras 
comodidades. 
 
2° dia - Carmel Cumbuco 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais.  

Conheça as mais belas paisagens. Explore a praia do Cumbuco com as opções de passeios pelos cenários 
mais encantadores. Contemple um pôr do sol de tirar o fôlego no alto das dunas de areia e se encante 
com as lagoas e vistas panorâmicas do litoral. 

3° dia - Carmel Cumbuco 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais.  

Aproveite o dia para relaxar no spa. O Carmel Cumbuco raz para o litoral cearense a tecnologia e a 
tradição francesa de tratamentos corporais e faciais com base nas propriedades da uva oferecidas pela 
marca francesa Caudalie. Conheça o sofisticado serviço de SPA e viva uma experiência restauradora 
(tratamentos não incluídos). 

4° dia - Carmel Cumbuco 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais.  

5° dia - Carmel Cumbuco 

Café da manhã no hotel e check-out. 

Consulte extensões para seu programa. 

 

  INCLUI 

• 05 noites de hospedagem no Carmel Cumbuco com regime de café da manhã; 

• 01 Drink no bar da praia; 

• Kit personalizado Just tur com 01 pareô Brasilidade. 
 

NÃO INCLUI 

• Traslados; 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 



 
 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 
Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Tarifa inclui”. 

 

VALORES 
 

  Resort  

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 3.658,00 BRL 1.829,00 BRL 1.576,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Cumbuco - Carmel Cumbuco Resort (Suite Superior)   
 

  Resort  

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 4.194,00 BRL 2.097,00 BRL 1.808,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Cumbuco - Carmel Cumbuco Resort (Suíte Luxo)  
 
*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 
confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 
 
CONDIÇÕES: 
Validade: até 19/12/2020 - Esses valores não são válidos para feriados; 
Crianças: Uma (01) criança de até 12 anos tem a hospedagem com café da manhã cortesia, desde 
que acompanhada de um adulto na mesma acomodação; 
Horário de check-in: 14h 
Horário de check-out: 12h 



 
 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 
Notas importantes: 
Período de hospedagem - 01/09/2020 a  19/12/2020; 
A partir da segunda criança, será cobrado 20% do valor do apartamento duplo. A partir de 13 anos, 
é considerado como adulto para cálculos de diárias; 
Traslado Aeroporto Fortaleza > Carmel Cumbuco > Aeroporto: R$ 700,00 o carro tipo executivo que 
comporta até 3 pessoas e R$ 1.050,00 o carro tipo van que comporta até 12 pessoas; 
Suíte Superior: com 23m², localizada a partir do primeiro andar, com varanda, vista para o mar e 
para a piscina, está equipada com TV LED 42” Full HD com canais por assinatura, frigobar retrô, ar 
condicionado individual, telefone com linha direta, secador de cabelo, cofre eletrônico e internet 
wi-fi. 
Acomoda até 03 pessoas entre adultos e crianças. 
Suíte Luxo: com 30m², localizada a partir do primeiro andar, com varanda, vista para o mar e para a 
piscina, está equipada com sofá-cama, TV LED 42” Full HD com canais por assinatura, frigobar retrô, 
ar condicionado individual, telefone com linha direta, secador de cabelo, cofre eletrônico e internet 
wi-fi. Acomoda até 04 pessoas entre adultos e crianças. 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros 
cartões  

 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época:  
A melhor época é entre os meses de julho e dezembro, quando o sol é garantido, assim como os ventos. 
O período de chuvas vai de janeiro a junho, sendo que a probabilidade é maior entre março e maio.  
  
Como chegar:  
Chegada pelo aeroporto de Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (FOR). O Carmel 
Cumbuco Resort localizado apróx. 32km (50 min) de distância do aeroporto Fortaleza. 
  
O que levar:  
Roupas casuais para dia. Lembre-se você está na praia. Leve roupas leves e confortáveis, separe algumas 
para jantares informais e casacos leves para os ventos constantes. É possível passar grande parte do dia 
com roupas de banho e saídas de banho.   

 

• Roupas de banho;   

• Óculos de sol;   



 
 

• Chapéu ou boné;   

• Protetor solar;   

• Par de chinelos;   

• Toalha;   

• Saídas de praia;  

• Bolsa de praia;   

• Medicamentos pessoais.   
  
Curiosidades:   
DESCONTRAÇÃO E ELEGÂNCIA 
Inserido em uma paisagem deslumbrante, distante apenas 40 minutos de Fortaleza, o Carmel Cumbuco 
Resort está localizado na Praia do Cumbuco, lugar internacionalmente conhecido pelos ventos favoráveis 
à prática de kitesurf, windsurf e outros esportes náuticos. 
 
PROMOVENDO O LOCAL E PRESERVANDO O AMBIENTAL 
Ciente da sua responsabilidade com as comunidades locais e com ambiente em que se insere, o Carmel 
Cumbuco Resort busca, em suas políticas e operações internas, promover e empoderar residentes do 
município de Caucaia, de onde provém mais de 80% do nosso quadro de colaboradores. Também 
promovemos internamente coleta seletiva de lixo, geramos energia renovável e buscamos medidas de 
tornar nosso edifício mais energeticamente eficiente.  

 


