
Brasilidade - Vila Selvagem 3Noites 

 

 

 

Rodeado do oceano e por dunas de areia virgem na pitoresca vila de pescadores de Pontal do Maceió, o Hotel Vila 
Selvagem se apresenta como um refúgio de luxo e bem-estar à beira-mar. 
 
A partir de 
BRL 1.109,00 por pessoa base apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Localizado no município de Fortim, a 135 km de Fortaleza, capital do estado do Ceará, em uma área de 20.000 m², 
o hotel reúne modernidade e autenticidade com obras de arte de artistas nacionais e internacionais. 
 
Destaques: 
• 01 Massagem de 50min para o casal - Exclusividade Just Tur; 
• Up-grade de categoria mediante disponibilidade -  Exclusividade Just Tur; 
• Restaurante de cozinha internacional amplo e moderno, com bela vista do mar; 
• Refúgio de luxo e bem-estar à beira-mar. 

 

  ROTEIRO 
 

1° dia - Vila Selvagem 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
Localizado no município de Fortim, a 135 km de Fortaleza, capital do estado do Ceará, em uma área de 20.000 m², o 
hotel reúne modernidade e autenticidade com obras de arte de artistas nacionais e internacionais. 
 
Seu restaurante de cozinha internacional amplo e moderno, se abre para uma bela vista de mar e dos barquinhos 
navegando. Ao redor do imponente jardim estão duas lindas piscinas e as 28 acomodações idealizadas pela arquiteta 
Anita Wiener. Arejadas, modernas, aconchegantes, feitas de madeira nobre, e com todas as comodidades para que 
você possa desfrutar de uma estada única. Mobiliário e roupas de cama e banho de alta qualidade, televisão LCD por 
satélite, DVD, Wi-FI, cofre individual, minibar, sistema de ar condicionado silencioso com controle remoto são alguns 
dos detalhes que você irá encontrar. 
 
2° dia - Vila Selvagem 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
Saiba um pouco mais sobre o Pontal do Maceio. 
 
A Autenticidade de uma verdadeira e linda praia de pescadores do Ceará, que souberam conservar o charme e a 
magia do lugar. 
 
Localizado às margens do Rio Jaguaribe em Fortim, Ceará, Pontal do Maceió é um charmoso vilarejo nordestino que se 
abre para o Atlântico. Sua essência e charme natural conservados, e sua linda praia, são um verdadeiro convite ao 
descanso e encontro com a natureza. 
 
Os pescadores mantêm suas atividades diariamente, partindo às 4 horas da manhã, dirigindo-se às suas jangadas, que 
desaparecerem no horizonte com a chegada do sol, empurradas pelos ventos elísios, sobre a água do mar, a uma 



temperatura de 28° C. 
 
No final do dia, a praia fica novamente animada, com a volta das jangadas carregadas de peixes e lagostas. Assim, eles 
terminam a jornada em Pontal de Maceió, um vilarejo de pescadores que ainda conserva sua autenticidade e que 
consegue manter-se ao lado do turismo que respeita e preserva o meio ambiente 
 
3° dia - Vila Selvagem 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Aventura 
Kite Point Vila Selvagem é uma excelente oportunidade para velejar e aprimorar as técnicas no esporte sob o olhar 
atento e a companhia de profissional de kite surf internacional, que já velejou nos melhores hotspots de kite do 
mundo. 
 
Diferente da escola de kite localizada no Jaguaribe Lodge, o Kite Point Vila Selvagem também oferecerá pacotes 
especiais que incluem o coaching profissional. 
 
Passeio de buggy 
Explore as belezas naturais de Fortim e Pontal do Maceió em um divertido passeio de buggy. Acompanhado de guias 
experientes, conheça as pelas praias e rios de nossa região, os povoados de pescadores como Majorlândia, Quixaba, 
Lagoa do Mato e Retirinho. Atravesse o rio em uma barca, para chegar às famosas dunas de Canoa Quebrada ou vá 
até Ponta Grossa, quase na divisa com Rio Grande do Norte, conhecida pelas suas grandes rochas coloridas. 
 
Passeio de barco sobre o rio Jaguaribe 
Embarque na foz do Rio Jaguaribe, no “Canto da Barra” para um passeio tranquilo e romântico. 
 
Passeio a cavalo 
Sinta a liberdade de cavalgar pelos suntuosos caminhos de areia branca, o cenário excepcional do litoral com suas 
falésias coloridas, as grutas e seus labirintos naturais. 
Romantismo com um contato direto com a natureza. 
 
Esqui náutico 
Em apenas 5 minutos de buggy você chega ao rio Jaguaribe e, guiado por uma lancha potente, vai praticar o esqui dos 
sonhos em meio a uma vegetação abundante do Canal do Amor: um verdadeiro espelho d’água! 
 
* Consulte valores. 
 
Para repor as energias de uma tarde de kitesurf e outros esportes náuticos, o Hotel Vila Selvagem também conta com 
um SPA com tratamentos exclusivos, incluindo o haman (banho turco), salas de rassoul, tratamentos de beleza e salas 
de massagens ( consultar valores). 
 
4° dia - Vila Selvagem 
Café da manhã no hotel e check-out. 
 
Consulte extensões para seu programa. 

 
 
 
 
 
 
 



  INCLUI 
 

03 noites de hospedagem no Vila Selvagem com café da manhã incluso; 
01 Massagem de 50min para o casal  
Kit personalizado Just tur com 01 pareô Brasilidade. 
 
Tarifa não inclui: 
Traslados; 
Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar valores); 
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; 
Aéreos internacionais de chegada / saída; 
Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 
Vistos; 
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 
 

  Roteiros de Charme 

Single* Duplo* 

BRL 2.219,00 BRL 1.109,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Fortim - Vila Selvagem Hotel Pousada de luxo e charme (Bangalô Confort Frente Piscina)  
 

 

  Roteiros de Charme 

Single* Duplo* 

BRL 2.370,00 BRL 1.185,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Fortim - Vila Selvagem Hotel Pousada de luxo e charme (Apartamento de luxo frente ao oceano)   
 

 



  Roteiros de Charme 

Single* Duplo* 

BRL 2.825,00 BRL 1.413,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Fortim - Vila Selvagem Hotel Pousada de luxo e charme (Bangalô Royal Jardim)  
 

 

  Roteiros de Charme 

Single* Duplo* 

BRL 2.977,00 BRL 1.489,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Fortim - Vila Selvagem Hotel Pousada de luxo e charme (Bangalô De luxe Frente ao Oceano)  
 

 

  Roteiros de Charme 

Single* Duplo* 

BRL 3.887,00 BRL 1.944,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Fortim - Vila Selvagem Hotel Pousada de luxo e charme (Bangalô Royal Frente ao Oceano)  
 

 

  Roteiros de Charme 

Single* Duplo* Triplo* Quadruplo* 

BRL 5.858,00 BRL 2.929,00 BRL 1.957,00 BRL 1.469,00 

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

       



Fortim - Vila Selvagem Hotel Pousada de luxo e charme (Bangalô Família Royal Frente ao Oceano)  
 

CONDIÇÕES:  
Validade: 22/12/2021 - Janeiro2021, feriados e datas especiais; 
Crianças: Terá cortesia nas diárias somente 01 (uma) criança de até 05 (cinco) anos por acomodação a segunda 
criança será cobrada cama extra no valor de R$ 250,00 a noite; 
Check-in: 14h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: 
Alteração de Reservas:-Em caso de alteração de reservas, o VILA SELVAGEM HOSPEDAGEM LTDA não efetuará o 
reembolso do valor pago, a título de adiantamento, referente as diárias. Estes aldo (quando existir) ficará 
disponível como crédito para futura hospedagem pelo prazo máximo de 06 (seis) meses a contar da data da 
solicitação de alteração. 
-A solicitação da alteração da reserva estará sujeita a confirmação, pelo departamento de reservas, da nova data 
solicitação. 
IMPORTANTE: 
Alterações serão permitidas somente se solicitadas com 15 (quinze) dias de antecedência 
da  data  de  entrada  do  hóspede  (check  in).  
Após  este  prazo  será  considerado ‘NO SHOW’, com aplicação de multa referente a 100% do valor pago. 
Cancelamento de Reservas: Será permitido o cancelamento de reservas efetuadas de acordo com as condições 
abaixo: 
• Cancelamento com até 15 (quinze) dias de antecedência: 100%reembolso do valor pago. 
 
Notas importantes:  
PESSOA EXTRA ACOMODADA EM:Bangalô De luxe Frente ao Oceano, Bangalô Royal Frente ao Oceano e Bangalô 
Royal Jardim - paga BRL 250,00 por noite; 
 
** Os beneficios de 01 Massagem de 50min para o casal e Up-grade de categoria mediante disponibilidade são 
válidos somente até 22dezembro2020 a partir dessa data somente o welcome-drink que está valido a partir de 
fevereiro21; 
 
Traslado   regular   aeroporto   Fortaleza/ VILA   SELVAGEM / Aeroporto  Fortaleza: 
R$ 280,00 ida ou volta para 01 ou até 03 pessoas; 
 
Datas especiais - consultar valores. 
Pacote Finados (3 noites):de 30/10 a 02/11/2020 
Os itens abaixo estão incluídos no pacote: 
•Café da manhã servido diariamente 
•Chá da tarde 
 
• Pacote consciência negra (3 noites):de 19 a 22/11/2020 
Os itens abaixo estão incluídos no pacote: 
•Café da manhã servido diariamente 
•Chá da tarde 
• Pacote de Natal(4 noites):de 23a 27/12/2020Os itens abaixo estão incluídos no pacote: 



•Café da manhã servido diariamente 
•Chá da tarde 
•Jantar de Natal 24/12 (Menu elaborado pela nossachef). 
Vinho de nossa seleção incluído 
• Pacote de Réveillon 7noites:de 27/12/2020a 03/01/2021 
Os itens abaixo estão incluídos no pacote: 
•Café da manhã servido diariamente 
•Chá da tarde 
•Jantar de Ano Novo 31/12 (menu elaborado pela nossachef)Vinho de nossa seleção incluído 
•Celebração de Ano Novo 31/12 
 
Os períodos abaixo não podem ser desmembrados. 
 
• Pacote de Carnaval (5 noites): de 12/02/2021 a 17/02/2021 
Os itens abaixo estão incluídos no pacote: 
• Café da manhã servido diariamente; 
• Chá da tarde servido diariamente; 
 
• Pacote da Semana Santa (3 noites): de 01/04/2021 a 04/04/2021 
Os itens abaixo estão incluídos no pacote: 
• Café da manhã servido diariamente; 
• Chá da tarde servido diariamente; 
 
• Pacote de Corpus Christi (3 noites): de 03/06/2021 a 06/06/2021 
Os itens abaixo estão incluídos no pacote: 
• Café da manhã servido diariamente; 
• Chá da tarde servido diariamente; 
 
• Pacote de Natal (4 noites): de 23/12/2021 A 27/12/2021 
Os itens abaixo estão incluídos no pacote: 
• Café da manhã servido diariamente 
• Chá da tarde 
• Jantar de Natal 24/12 (Menu elaborado pela nossa chef). 
Vinho de nossa seleção incluído 
 
• Pacote de Réveillon (7 noites): de 27/12/2021 A 03/12/2022 
Os itens abaixo estão incluídos no pacote: 
• Café da manhã servido diariamente 
• Chá da tarde 
• Jantar de Ano Novo 31/12 (menu elaborado pela nossa chef) 
Vinho de nossa seleção incluído 
• Celebração de Ano Novo 31/12. 
 
Apartamento De  luxo  Frente Oceano- 
Os   apartamentos de   luxo estão   localizados   no   piso superior, o que lhe dá uma vista privilegiada para o mar, 



essa visão panorâmica lhe deixa em contato maior com a natureza e a brisa do oceano. Possui uma área de 28 m2 
ecapacidade para  acomodar  até  02  (duas)  pessoas. 
 
Bangalô  Confort  Frente  Piscina 
03  UNIDADES 
Os bangalôs  conforts tem vista  para  a  piscina  e  o  jardim,  a 
decoração  é  sóbria  e  refinada  fazendo  com  que  os  chalés tenham um conforto impar.Essas acomodações 
são amplas etem  uma varanda  privativa com  rede.  Sua  área  é  de 
35m²e  tem  capacidade  para  acomodar  até 02  (duas) pessoas. 
 
Bangalô De Luxe Frente ao Oceano 
07 unidades 
Essas acomodações são realmente um luxo, amplas, possuem 
jardimprivativo  e  uma  confortável  rede  na  varanda  de  onde pode  avistar  as  ondas  e  ouvir  o  relaxante 
som  do  mar  o  que proporciona   uma   maravilhosa   sensação   de   conforte   e 
liberdade.  Possui  uma  área  de 45m²e  acomoda  até  3 pessoas. 
 
Bangalô Royal Jardim 
(04unidades) 
Esses bangalôs estão localizados no jardim de sua varanda particular, pode avistar o mar e receber a brisa 
refrescante do nascente. Essas acomodações temcomunicação interna o possibilita acomodar uma família 
sem  que  ambos  percam  sua  privacidade.  Possuem  área  de 60  m²e acomodam até 3 pessoas. 
 
Bangalô Royal Frente ao Oceano 
(03 unidades) 
Estes  bangalôs são  particularmente  especiais,  foram  projetados  para satisfazer os mais refinados gostos e 
atender a todas as expectavas de quem busca conforto, liberdade e privacidade. Localizados literalmente 
a  beira  mar,  com  poucos  passos  pode  ter  os  pés  banhados  pelascalmas  ondas.  Sua  privacidade  é 
incontestável. Possui área de 60m²com varanda privativa. Sua capacidade é para acomodar até 3 pessoas 
porem  os  indicamos  para  casais  em  lua  de  mel  ou  que  estejam comemorando datas especiais. 
 
Bangalô Royal Família Frente ao Oceano 
(02 unidades) 
Os  bangalôs família  foram construídos  para  atender  casais com   filhos   que   procuram 
lugares  especiais  onde  possam  
ser acomodados juntos, porem com a privacidade de suas casas.Localizados literalmente a beira mar, 
compoucos  passos  podem  banhar-
se  na  calma  praia.  São  acomodações  únicas  em  prédio  individuais,  o  que 
proporciona  liberdade  e  o  contato  com  a  natureza  que  uma  família  procura.  Possui  área  de  70m²com 
varanda privativa. Sua capacidade é para acomodar até 5 em dois ambientes. 

 

 
 

  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 
 
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 
 
 

 


