
Brasilidade Vila Kalango 5 noites 

 

 
 

Jericoacoara é um lugar cênico, de um mar azul e praias cercadas por rochedos e dunas. Venha curtir praias 
cênicas em alto estilo! 
 
A partir de 
 
R$ 1.998,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
Jericoacoara, antiga vila de pescadores, frequentada por hippies e aventureiros nos anos 70, hoje oferece 
excelente infraestrutura turística e atrai viajantes do mundo inteiro. A Pousada Vila Kalango com seu estilo 
rústico te deixa imerso no ambiente praiano, mas com todo o conforto e sofisticação! 
 
Destaques: 
•Cestinha de frutas - Exclusividade Just Tur; 
• Um jantar para até 2 pessoas (entrada, prato principal e sobremesa) com bebidas não alcoólicas (água, 
refrigerante e suco) - Exclusividade Just Tur; 
• 5 mil m² de coqueiros e cajueiros preservados à beira mar, para você se sentir em casa; 
• Pousada totalmente integrada à natureza e à comunidade local; 
• Construída com materiais que homenageiam a região como: madeiras de cumaru e massaranduba, ou até as 
cascas de coco reaproveitadas do jardim; 
• Gastronomia que alia a culinária nativa a elementos da cozinha mediterrânea. 

 

  ROTEIRO 
 

1° dia - Vila Kalango 
Chegada no hotel por conta própria e check-in. 
 
O hotel: 
A pousada fica colada à Duna do Pôr do Sol e é a única a manter os coqueiros centenários típicos do local. Luxo 
essencial, simplicidade e o charme da cultura local, com uma equipe de gente da terra, recebendo você como se 
fosse em casa. 
Vento constante e o mar à sua porta. Um lugar para estar em paz e conversar com a natureza! 
A pousada deseja que tenha a experiência da Jeri original, por isso a pousada é totalmente integrada à natureza e 
à comunidade local. A Vila Kalango foi construída com materiais que homenageiam a região. São madeiras como 
o cumaru e a massaranduba, ou até as cascas de coco reaproveitadas no jardim. 
 
Aproveite o dia para relaxar e renovar as energias ao ritmo do mar no Spa Espaço Luma. Nesse espaço você vai 
encontrar várias opções de massagens, desde a desportiva ou a drenagem, passando por técnicas com pedras e 
bambus ou por alternativas medicinais, como a ayurvédica ou o shiatsu (não incluído). 



2° dia - Vila Kalango 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Sugestão para este dia: 
Jericoacoara oferece atrativos para todos os estilos,dos mais aventureiros aos que gostam apenas de contemplar 
e ver o tempo passar. 
 
Passeio para o Mangue Seco: saída de Jericoacoara pela parte da manhã indo até a localidade de Mangue Seco. 
Em uma das barracas, localizadas próximo ao Rio Guriú, podem-se escolher os caranguejos que irão ser servidos. 
Enquanto aguardam o almoço há a opção de fazer o passeio para observação dos Cavalos marinhos (R$ 26,00 por 
pessoa). Alimentação e bebidas não inclusas. 3 horas de passeio.  
 
A partir de R$ 532,00 – buggy até 4 pessoas. 
 
3° dia - Vila Kalango 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Sugestão para este dia:  
 
Passeio em buggy – Litoral Leste 
 
Saída às 08h30 e retorno às 15h30. Passeio Circuito Litoral Leste / Lagoas em buggy.  O buggy apanha os clientes 
na recepção da pousada escolhida. Segue em direção à Lagoa do Paraíso cruzando as dunas do Parque Nacional 
de Jericoacoara onde faremos uma parada para caminhada e fotos pelas dunas. Continua até uma das entradas 
no parque e então segue por estrada/trilha de areia até o ponto de apoio na Lagoa do Paraíso. Aqui os clientes 
poderão desfrutar das famosas redes dentro d’água em suas águas cristalinas e também experimentar algum 
petisco ou aperitivo. Depois dessa parada de aproximadamente 2h seguimos até a Lagoa Azul para conhecer 
outro atrativo do roteiro onde ficamos por aproximadamente 30 minutos. Como a hora do almoço já estará 
próxima, seguiremos até a Praia do Preá para nossa refeição em restaurante pé na areia e também com visual 
exuberante. Enquanto aguardam as preparações, tempo para banho de mar. Depois da refeição, já retornando 
para Jeri, outra parada para caminhada até a Pedra Furada. Do ponto de parada até a Pedra são 
aproximadamente 50 minutos ida e volta para percorrer cerca de 2 km pela beira da praia. Indicado uma papete 
ou ao menos uma sandália tipo havaianas. Já de volta ao buggy seguimos para Jeri e desembarque na pousada. 
Fim dos serviços do dia. Duração do passeio aproximada de 6h. 
 
A partir de R$ 605,00 – buggy até 4 pessoas.  
 
4° dia - Vila Kalango 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Sugestão para este dia:  
 
Passeio em buggy – Litoral Oeste 
 
Passeio Circuito Litoral Oeste / Tatajuba em buggy. Saída pela manhã desde a pousada em buggy.â�¯  
Contorna a Duna do Pôr do Sol para então seguir pela praia.â�¯ A primeira parada é no Estuário dos Cavalos 



Marinhos (passeio opcional / a operação depende das condições da maré) para passeio em canoa construída 
pelos nativos da região. O passeio também é realizado por eles e tem duração de aproximadamente 30 minutos. 
De volta ao veículo continua pela praia até a foz do Rio Guriú para travessia em balsa. Já do outro lado do rio, 
município de Camocim, parada no Cemitério de Mangue com suas raízes aéreas e beleza cinematográfica. Ideal 
para hidratar o corpo com uma gelada água de coco ou experimentar os famosos dindins (sacolés) de frutas. 
Seguimos pelas dunas do Guriú onde poderão fazer paradas para fotos e outras atividades opcionais como a 
tirolesa ou o toboágua. Depois de tanta diversão seguimos até o Lago Grande para parada mais longa do passeio 
para banho de lagoa de água doce, descanso nas famosas redes dentro d’água e refeição com escolha 
diretamente no “cardápio ao vivo”. À tarde retorno para Jericoacoara pelo mesmo caminho, mas agora sem 
paradas. Desembarque em frente à pousada ou o mais próximo dela.â�¯Restante do dia livre.  
 
A partir de R$ 648,00 – buggy até 4 pessoas. 
 
Aproveite o final do dia para apreciar o Pôr do Sol, seja da famosa Duna do Pôr do Sol ou nos charmosos 
restaurantes e Beach Clubs da cidade, como o Siará (Blue Residence), Vila K (Vila Kalango) ou no ClubVentos.    
 
5° dia - Vila Kalango 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais.  
 
Sugestões para este dia: 
 
Desenvolvida para terrenos como areia, a fat bike chegou ao Brasil e já é sucesso na região de Jeri.  
É possível ir até a Barrinha ou a Pedra Furada, entre outros destinos, ou explorar o Parque Nacional de 
Jericoacoara, passando por lagoas e belas paisagens da região. 
 
Aluguel por hora ou diária: 
01 hora – R$ 65,00 
02 horas – R$ 102,00 
Meia diária 6h – R$ 160,00 
Diária 12h – R$ 258,00 
 
Naturezas de Jeri: Passa pela Lagoa do Amâncio e segue até a Lagoa do Paraíso. Em seguida continua o trajeto por 
dentro do Parque Nacional, aonde o acesso através de veículos motorizados é proibido, mas fatbikes são 
permitidas. Continua até o Sítio Silveira, passando pela Árvore da Preguiça e depois retorna pra Vila. A duração é 
de 3h30. Saídas com até 4bikes.  
 
A partir de R$ 258,00 por pessoa/regular 
 
6° dia - Vila Kalango 
Café da manhã no hotel e check-out. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  INCLUI 
 

Tarifa Inclui: 
• 05 noites de hospedagem com café da manhã incluso e servido diariamente no restaurante; 
• Cestinha de frutas - Exclusividade Just Tur; 
• Um jantar para até 2 pessoas (entrada, prato principal e sobremesa) com bebidas não alcoólicas (água, 
refrigerante e suco) - Exclusividade Just Tur; 
• Wi-fi cortesia; 
• Traslados diários de cortesia para o Rancho do Peixe, na Praia do Preá, de acordo com horários pré-definidos; 
• Kit personalizado Just Tur com 01 pareô Brasilidade. 
 
Tarifa 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 & CONDIÇÕES 
 

  Alta temporada 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 6.308,00 BRL 3.154,00 BRL 2.614,00 

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

      

Jericoacoara - Pousada Vila Kalango (Apartamento/ Palafita Baixa-AltaDuna /Bangalô)  
 

 

  Média temporada 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 4.392,00 BRL 2.395,00 BRL 2.218,00 

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



      

Jericoacoara - Pousada Vila Kalango (Apartamento/ Palafita Baixa-AltaDuna /Bangalô)  
 

 
 

 

  Baixa temporada 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 3.599,00 BRL 1.998,00 BRL 1.711,00 

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

      

Jericoacoara - Pousada Vila Kalango (Apartamento/ Palafita Baixa-AltaDuna /Bangalô)  
 
CONDIÇÕES: 
Validade: até 30/11/2021 - Durante períodos de congressos internacionais, eventos e datas comemorativas, os 
valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso de suplemento; 
Crianças: terá cortesia nasdiárias 01criançade até 07 anos, desde que namesma acomodação com 02 adultos. 
No caso de 02 crianças menores que 07anos namesma acomodação, 01 será cortesia eoutra será considerada 
pessoa extra.De acordo com o Artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o hotel tem 
comopolíticaexigira apresentação dosdocumentos de todos considerados menores de idadenocheck-in. 
Check-in: 14h 
Check-out:12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: 
 
ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DE RESERVAS 
Em caso de alteração de reserva, a Vila Kalango não efetuará o reembolso do valor depositado em sua conta 
corrente. O mesmo ficará disponível como crédito para futura hospedagem pelo prazo máximo de 06 meses a 
contar da data da solicitação de alteração. 
A  solicitação  da  alteração  da  reserva  estará  sujeita  a  confirmação,  pelo departamento  de  reservas. 
IMPORTANTE: 
Alterações  serão  permitidas  somente  se solicitadas com 15 dias de antecedência da data de entrada do 
hóspede (check-in). 
Após este prazo será considerado ‘NOSHOW’, com aplicação de multa referente a 100% do valor pago. Para 
datas especiais como Réveillon, Carnaval e feriados prolongados, a data de alteração será verificada e 
permitida com aviso de antecedência de 30 dias. Será permitido o cancelamento de reservas efetuadas de 
acordo com as condições abaixo:  
•Cancelamento com 30 dias ou mais antes da data de check-in: Não será cobrada multa do valor total da 
estada. 
•Cancelamento entre 29 e 15 dias antes da data de check-in: Será cobrada multa de 50% do valor total da 
estada. 



•Cancelamento com menos de 15 dias antes da data de check-in ou “no show”:  Será cobrada multa de 100% 
do valor total da estada. Cancelamento de feriados, ofertas especiais e grupos: 
•Cancelamento com 60 dias ou mais antes da data de check-in: Não será cobrada multa do valor total da 
estada. 
•Cancelamento entre 59 e 30 dias antes da data de check-in: Será cobrada multa de 50% do valor total da 
estada. 
• Cancelamento com menos de 30 dias antes da data de check-in ou “no show”:  Será cobrada multa de 100% 
do valor total da estada. Essas políticas de cancelamento tem a mesma validade para a compra de todos os 
serviços, inclusive transfer. 
• O valor de multa acima não inclui a taxa de serviço cobrada pela operadora que pode chegar até 20%. 
 
Notas importantes: 
Deverão ser acrescidos 5% de ISS(Imposto sobre Serviços) sob os valores das diárias; 
Benefícios válidos para mínimo de 05 noites; 
Alta temporada: 15/10/20-30/11/20;02-01/21-31/01/21;01/07/21-31/08/21;01/10/21-30/11/21; 
Média temporada: 01/09/21-30/09/21; 
Baixa temporada: 01/02/21-30/06/21; 
Traslados FORTALEZA/VILA KALANGO/FORTALEZA* 
Hilux: BRL 870,00 o carro com capacidade para até 04 pessoas; 
Sw4: BRL 1.000,00 o carro com capacidade para até 06 pessoas. 
*Valores não são válidos para Reveillon e Carnaval. 

 

 
 

  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 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 
 

  INFORMAÇÕES 
 

Melhor época:  
Qualquer momento é um bom momento para visitar Jericoacoara. O clima só varia ligeiramente. Há mais vento 
e sol entre julho e fevereiro. Depois de fevereiro até junho, começa a “temporada chuvosa”, o que significa que 
você experimentará chuvas que ocasionalmente, podem durar um dia inteiro, mas a maior parte do tempo é de 
céu claro.  



Feriados nacionais de dezembro a fevereiro é quando os brasileiros (particularmente do Sul) tiram suas férias e 
vão às praias do norte. Neste momento, é aconselhável reservar com antecedência, uma vez que as opções de 
acomodação podem se esgotar gerando indisponibilidades de vagas nos hotéis.  

No verão (outubro a fevereiro) você terá poucos dias nublado e com muito vento, tornando Jeri um paraíso para 
windsurfistas e surfistas. O vento também ajuda a fazer a temperatura parecer um pouco menos quente.  

No inverno (de março a julho) é a estação chuvosa, o que significa que você terá alguns dias nublados, 
resultando em chuvas torrenciais, de moderadas a pesadas, que muitas vezes terminam dentro de uma hora ou 
menos.  

Como chegar:  
Do aeroporto de Fortaleza (FOR) leva aproximadamente 4 horas em veículos 4×4. Já o aeroporto de 
Jericoacoara (JJD) fica em Cruz, um município vizinho, distante cerca de 30 km da vila de Jeri. Recebe voos da 
Gol e da Azul.  

Voos da Azul:  todos os domingos, terças e quintas, diretos de Belo Horizonte a Jericoacoara. O voo de terça-
feira parte de Campinas e passa em Belo Horizonte, sem troca de avião.  

Voos da Gol: todos os sábados, domingos e quartas-feiras, diretos de São Paulo (Guarulhos) a Jericoacoara. A 
partir deste mês de fevereiro a Gol inaugura voos diários, diretos de Fortaleza a Jericoacoara, operados pela 
parceria Two Flex, em pequenos aviões para 9 passageiros.   

Traslado compartilhado ou privativo  
Uma boa opção é contratar um veículo com um motorista saindo de do aeroporto de Fortaleza para Jericoacora, 
de acordo com o horário do voo e quantidade de malas.   

Traslado de Helicóptero  
Este é o serviço mais rápido de confortável para chegar em Jericoacoara. De helicóptero o caminho é percorrido 
em apenas 50 minutos, desfrutando de uma visão privilegiada de toda a costa oeste do Ceará, onde verá de 
cima praia inabitadas do estado.  

Notas importantes: 

Taxa de Turismo Sustentável  
Segundo o decreto municipal nº 031/2017, de 30 de junho de 2017, todas as pessoas que entrarem na Vila de 
Jericoacoara deverão efetuar o pagamento de R$ 5,00* por pessoa e por dia referente a taxa de turismo 
sustentável. A cobrança será feita na entrada da vila por parte da prefeitura, tendo como forma de pagamento: 
cartão de crédito, débito e boleto através do site da 
prefeitura: http://speedgov.com.br/satjij/servlet/gerataxatur Não será aceito pagamento em dinheiro. 
*Crianças até 12 anos, pessoas acima de 60 anos e deficientes físicos não pagam a taxa.  

Saúde  
Não há nenhum hospital em JERI, apenas um pequeno centro de saúde (UPA – para emergências 24h). Há um 
pequeno centro médico em Jijoca (1 hora de carro) que oferece serviço limitado e o hospital mais próximo está 
em Sobral, que é de 3 horas de carro. É importante TRAZER SEUS MEDICAMENTOS, uma vez que a pequena 
farmácia em Jeri tem um estoque limitado de medicamentos.  

Carros de aluguel  
Alugar um carro não é necessário e não é aconselhável, uma vez que a estrada é difícil de conduzir e você 
precisa de um motorista que conheça bem a estrada para atravessar a areia e as dunas.  



Eletricidade  
220V  

O que levar:  
Não leve muitas roupas, a menor quantidade é melhor. É possível passar grande parte do dia com roupas de 
banho e saídas de banho. Todas as ruas de Jeri são areia (ruas, restaurantes, lojas, etc.).  

Falando de uma cidade simples e pé no chão, mulheres, procurem levar sandálias rasteira e chinelos de dedo, 
não é adequado levar saltos. Vestidos leves e coloridos são apropriados. Para os homens, uma camisa e 
bermuda para sair a noite é ideal, podem diminuir as temperaturas um pouco.   

• Roupas de banho;  

• Óculos de sol;  

• Chapéu ou boné;  

• Protetor solar;  

• Par de chinelos;  

• Toalha;  

• 2 saídas de praia;  

• Bolsa de praia;  

• Medicamentos pessoais.  

Curiosidades:   
A Vila Kalango começou há 15 anos atrás com um grupo de windsurfistas se encantaram com a região, 
principalmente pelos ventos constantes. A Vila Kalango preocupa com com a sustentabilidade e preservação da 
cultura local. Construída com materiais que homenageiam a região. São madeiras como o cumaru e 
a massaranduba, ou até as cascas de coco reaproveitadas no jardim. Mais de 5 mil m² de coqueiros e cajueiros 
preservados à beira mar para se sentir em casa. Apenas 34% da área é construída o resto continua vigem e 
intocada.   

Sapos, calangos, pererecas entre outros bichinhos, fazem parte da fauna local e é comum encontra-los andando 
pela pousada e receber uma visitinha deles no interior dos quartos. Você pode encontrar também alguns outros 
animais de pequeno porte pela pousada, mas eles são totalmente amigáveis, inofensivos e estão presentes em 
toda vila, portanto não se assuste ao se deparar com eles por aí. 
 

 


