
Brasilidade 2021 - Villa Mango Pousada  
03 noites 

 

 
 

De arquitetura rústica, aliando conforto e charme, a pousada proporciona total integração com a natureza!! 
 
A partir de 
R$  939,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Consiste em 19 acomodações de charme, formando um ambiente acolhedor e de muito conforto para a família, 
grupos de amigos, velejadores, casais, datas especiais como a lua de mel e amantes da natureza que buscam se 
resguardar das multidões habituais. 
 
Destaques: 
Bangalôs sobre palafitas construídos artesanalmente em madeira certificada de eucalipto de reflorestamento; 
Acomodações projetadas com circulação em todos os pontos cardeais, proporcionando um ambiente com 
ventilação natural; 
Seleção de pratos diversificados e saudáveis que irão encantar o seu paladar; 
Perfeita combinação a todos níveis para a prática de windsurfe, kitesurfe, hydrofoil e wingfoil.  

 

  ROTEIRO 
 



1° dia - Villa Mango Pousada Icaraizinho 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
A pousada Villa Mango Beach Bungalows nasceu em 2010 em Icaraí de Amontada com localização privilegiada e com 
inigualável vista da enseada. Consiste em 19 acomodações de charme, formando um ambiente acolhedor e de muito 
conforto para a família, grupos de amigos, velejadores, casais, datas especiais como a lua de mel e amantes da 
natureza que buscam se resguardar das multidões habituais. 
Todos os bangalôs e as suítes foram delicadamente decorados, gerando uma atmosfera única e um ambiente 
acolhedor, que preza pela estética e pela serenidade.  
 
 
2° dia - Villa Mango Pousada Icaraizinho 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
A região: 
Em seus primórdios, a principal atividade da vila era a pesca; atualmente, porém, o turismo vem se firmando como 
potência econômica para os habitantes da região. Felizmente, preserva-se a cultura da pesca e é justamente esta 
combinação de beleza natural e conexão com os habitantes nativos que proporciona um ambiente original. 
Nesse sentido, os passeios de barco e a própria pesca com nativos são opções que valem a pena experimentar. 
Apesar dos ventos fortes, durante a maré baixa o mar de Icaraí é calmo e a enseada ganha surpreendentes piscinas 
naturais, que nos convidam a um mergulho memorável. 
A vila de pescadores dispõe de pequeno comércio com farmácia, igreja, praça e pequenos restaurantes. 
 
3° dia - Villa Mango Pousada Icaraizinho 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais.  
 
Gastronomia: 
Uma experiência gastronômica única e menu pensado com carinho, cuidadosamente preparado com ingredientes 
regionais frescos por nativos que contribuem para enriquecer sua experiência gastronômica, tratado com amor e 
atenção. 
 
Ao longo do dia, os barmens estão à sua disposição para lhe servir grandes clássicos e coquetéis exóticos. 
 
 4° dia - Villa Mango Pousada Icaraizinho 
 
Café da manhã no hotel e check-out.  

 

  INCLUI 
 

03 noites de hospedagem em Icaraí de Amontada no Villa Mango Pousada com café da manhã; 
Kit personalizado Just tur com 01 pareô Brasilidade ou uma mochila 
 
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 
 

  
Pousada 
Validade Janeiro-Maio21 

Single* Duplo* 

BRL 1.624,00 BRL 949,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Villa Mango Beach Bungalows (Suíte)  
 

 

  
Pousada 
Validade Janeiro-Maio21 

Single* Duplo* 

BRL 1.776,00 BRL 1.102,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Villa Mango Beach Bungalows (SunSet Suíte)  
 

 

  
Pousada 
Validade Janeiro-Maio21 

Single* Duplo* 

BRL 2.082,00 BRL 1.255,00 



*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Villa Mango Beach Bungalows (Garden Bungalow )  
 

 

  
Pousada 
Validade Janeiro-Maio21 

Single* Duplo* 

BRL 2.296,00 BRL 1.408,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Villa Mango Beach Bungalows (Wind Bungalow,Breeze Bungalow,Green Bangalow)  
 

 

  
Pousada 
Validade Janeiro-Maio21 

Single* Duplo* 

BRL 3.151,00 BRL 1.958,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Villa Mango Beach Bungalows (Ocean Bungalow/Ocean II/Eco e Nature Bungalow)  

 

  
Pousada 
Validade Junho21-Maio22 

Single* Duplo* 

BRL 1.776,00 BRL 1.056,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Villa Mango Beach Bungalows (Suíte)  
 

 



  
Pousada 
Validade Junho21-Maio22 

Single* Duplo* 

BRL 1.929,00 BRL 1.209,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Villa Mango Beach Bungalows (SunSet Suíte)  
 

 

  
Pousada 
Validade Junho21-Maio22 

Single* Duplo* 

BRL 2.235,00 BRL 1.362,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Villa Mango Beach Bungalows (Garden Bungalow )  
 

 

  
Pousada 
Validade Junho21-Maio22 

Single* Duplo* 

BRL 2.540,00 BRL 1.561,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Villa Mango Beach Bungalows (Wind Bungalow,Breeze Bungalow,Green Bangalow)  
 

 

  
Pousada 
Validade Junho21-Maio22 

Single* Duplo* 



BRL 3.457,00 BRL 2.172,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Villa Mango Beach Bungalows (Ocean Bungalow/Ocean II/Eco e Nature Bungalow) 
 
CONDIÇÕES: 
Validade: 31/05/2021 - exceto feriados; 
Crianças: Crianças até 07 anos cortesia; 
Check-in: 14h 
Check-out:12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  
Consultar; 
A Just Tur pode cobrar até 20% de multa em caso de reembolso. 
 
Notas importantes: 
Adicionar 5% de Iss; 
Cama extra: Cama Extra R$ 200,00. 

 

 

 
 

  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 
 
 

 


