
 
 

 

Brasilidade: Carmel Taíba 
5 dias, 4 noites 

Taíba – São Gonçalo do Amarante – Ceará, Brasil 

 

 
 
O Carmel Taíba Exclusive Resort nasce com o 
propósito de proporcionar as melhores sensações. 
Com um design único e uma atmosfera rica em 
detalhes, possui uma engenharia natural que 
desponta sobre um rochedo e se projeta sobre o 
mar.  
 
A partir de 
R$ 4.189,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Uma aldeia de pescadores reúne praias com 
piscinas naturais, formações rochosas, falésias, 
dunas e lagoas. A pouco mais 70 quilômetros de 
Fortaleza e distrito do município de São Gonçalo 
do Amarante, com águas verdinhas e vento 
constante, uma belíssima praia perfeita para um 
contagiante kitesurf! 

 
Destaques: 
 

• Uma tarde gastronômica com um 
piquenique ao som das ondas do mar, com 
pães, frutas, bolos – Exclusividade Just 
Tur; 

• Se hospedar em um dos hotéis mais 
exclusivos do Brasil; 

• Welcome drink; 

• Provar a culinária cearense com 
especiarias regionais, aromas únicos e as 
tradições passadas por gerações; 

• Vislumbrar cenários deslumbrantes; 

• Contemplar um pôr do sol com infinitos 
tons de laranja.

 

  ROTEIRO 

1° dia - Carmel Taíba 

Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 

 



 
 

O hotel: 

Localizado em uma vila de pescadores na Praia da Taíba, município de São Gonçalo do Amarante, e a 
75km de Fortaleza, onde o sossego, o clima aconchegante e o ambiente intimista, tornam um simples 
momento em algo encantador. 

Um pôr do sol com 50 tons de laranja, vento frequente e na medida, praia de mar quente, areia fina e 
coqueiros a todo lado, firmam o dolce far niente com muita sofisticação. 

Aos fatos: são apenas 36 acomodações divididas em elegantes vilas com indescritíveis vistas, desenhadas 
para garantir conforto e luxo nos mínimos detalhes – ao entrar, surpreenda-se com amenities de banho 
importados, bolsa de praia personalizada, sandálias no seu número, TV Full HD com canais por assinatura 
e streaming Netflix, camas king size, lençóis com fios importados, e um espaço personalizado para uma 
experiência rica em sensações. 

Atendimento exclusivo, alta gastronomia cearense e requinte em todos os detalhes. O resort é o destino 
certo para quem busca privacidade, conforto e natureza estonteante. 

Desconecte-se e permita-se vivenciar os melhores momentos na terra de sorrisos fáceis, gastronomia 
extraordinária e sol constante. 

Saia da rotina e entre na nossa, desligue os celulares e fique à vontade. 

Explore os cenários dessa terra que mais parece um poema e venha se encantar com as belezas do Ceará. 

Aproveite para conhecer o Menu Degustação, o Jantar Romântico e outras experiências gastronômicas 
(consultar valores). 

2° dia - Carmel Taíba 

Café da manhã no hotel. 

A região: 

Se encante com as belezas do litoral cearense e contemple um pôr do sol com infinitos tons de laranja. 
Em alto mar ou nas dunas de areia, impossível não ficar maravilhado com as belezas dessa terra de riso 
fácil e gente acolhedora. Conheça os passeios que são a cara do estado e viva momentos de encanto e 
aventura nos cenários do Ceará. 

Desfrute das áreas de bem-star e lazer do hotel: SPA, Serviço de Massagens, Piscina, Piscina Exterior, 
Aluguel de bicicletas, Espaço Kids, Sauna, Jacuzzi, Academia de ginástica gratuita. 

3° dia - Carmel Taíba 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

Programação do dia: 

Seu pacote inclui um Piquenique Carmel, uma experiência rica em sabores e sensações em um momento 
de descontração para quem quer aproveitar um fim de tarde gastronômico ao som das ondas do mar, 
com pães, frutas, bolos e uma tarde inesquecível! 

 



 
 

4° dia - Carmel Taíba 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

5° dia - Carmel Taíba 

Café da manhã no hotel e check-out. 

Consulte extensões para seu programa. 
 

  INCLUI 

• 04 noites de hospedagem no Carmel Taíba com regime de café da manhã; 

• 01 Piquenique; 

• Amenities da Caudalie; 

• Sandálias havaianas personalizadas; 

• 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 “Pacote inclui”. 

 
 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Boutique  

Single* Duplo* Triplo* Quádruplo* 

BRL 8.378,00 BRL 4.189,00 BRL 3.621,00 BRL 2.988,00 

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

       



 
 

São Gonçalo do Amarante - Carmel Taíba Exclusive Resort (Vila Renda ou Vila Arvore)  

 

*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 incluem 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: 
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; 
Piquenique incluso acima de 3 diárias; 
O piquenique deve ser agendado com antecedência; 
Traslado Aeroporto Fortaleza > Carmel Taíba > Aeroporto: R$ 925,00 o carro tipo executivo que 
comporta até 3 pessoas e R$ 1.300,00 o carro tipo van que comporta até 12 pessoas, 
Todas as acomodações são para até quatro (04) pessoas; 
Vila Renda: Com 04 unidades de 130m², todas as suítes dessa categoria foram desenhadas para uma 
maior privacidade, todas possuem piscinas exclusivas. O bem-estar está presente por meio de 
amenities de banho importados, frigobar, sandálias no seu número, café expresso, ar condicionado, 
telefone com linha direta, TV Full HD com canais por assinatura e streaming Netflix, camas king size, 
lençóis com fios importados, cofre eletrônico, secador de cabelo e internet wi-fi. Acomoda até 04 
pessoas entre adultos e crianças. 
Vila Árvore: Com 04 unidades de 80m², dispostas no térreo, todas as suítes dessa categoria são 
voltadas para o mar e possuem uma charmosa banheira balinesa esculpida em pedra. O bem-estar 
está presente por meio de amenities de banho importados, frigobar, sandálias no seu número, café 
expresso, ar condicionado, telefone com linha direta, TV Full HD com canais por assinatura e 
streaming Netflix, camas king size, lençóis com fios importados, cofre eletrônico, secador de cabelo 
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). A cidade de São 
Gonçalo do Amarante é um município brasileiro do estado do Ceará, e pertence a região metropolitana de 
Fortaleza. Está localizada apróx.  72km de distância do aeroporto Fortaleza - CE (1h 15min). 

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:  

Seu primeiro nome foi Anacetaba, alusão aos índios Anacés, que habitavam a região, até chegar à 
nomenclatura de São Gonçalo do Amarante, que é uma homenagem ao Padroeiro da Cidade que é 
comemorado no dia 29 de novembro. 

 


