
Brasilidade - Makena Hotel  Carnaval  
4 Noites 

 

 
 

Localizado na belíssima praia de Icaraí de Amontada, no ensolarado estado do Ceará, o Makena Hotel foi 
concebido para aqueles que buscam um refúgio perfeito no contato com a natureza, tranquilidade, 
sustentabilidade, sofisticação e conforto, sem perder o charme da regionalidade. 
 
A partir de 
BRL 4.247,00 + taxas por pessoa base apartamento duplo 
 
Saiba mais 
O Makena Hotel possui 13 suites mais que exclusivas. Projetadas pelo renomado arquiteto Marcelo Franco e com 
interiores por Milena Holanda, as suítes trazem o melhor da arquitetura moderna do design brasileiro sem perder 
a rusticidade e o charme nativo de 
Icarai de Amontada. Cada suíte foi pensada individualmente para trazer experiências únicas como nossos 
banheiros interno/externo e muito conforto. O paisagismo ornamental em todas as suítes garante a privacidade 
dos hospedes para que desfrutem de momentos de 
reconexão com a natureza ou simplesmente um momento especial a dois. 
 
Destaques: 
• 01 Mimo surpresa - Exclusividade Just Tur; 
• Vila de pescadores com uma gastronomia diferenciada e restaurantes de padrão internacional; 
•  Piscinas naturais, dunas, lagoas, e lugares fantásticos para se conhecer. 

 



  ROTEIRO 
 

1° dia - Makena Hotel 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
Localizado na belíssima praia de Icaraí de Amontada, no ensolarado estado do Ceará, o Makena Hotel foi concebido 
para aqueles que buscam um refúgio perfeito no contato com a natureza, tranquilidade, sustentabilidade, 
sofisticação e conforto, sem perder o charme da regionalidade. Por isso, nos orgulhamos em apresentar nosso 
conceito de hospitalidade, em que prezamos por um excelente serviço, acomodações confortáveis e experiências 
imersivas, levando em conta o melhor que a região proporciona. 
 
2° dia - Makena Hotel 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
Saiba um pouco mais sobre Icaraizinho Icaraizinho de Amontada. 
Aqui é uma daqueles lugares que parece que o tempo passa mais devagar. A pequena vila de pescadores é perfeita 
para quem curtir uma boa praia, mas não quer ter que enfrentar toda aquela agitação dos grandes centros 
turísticos.  
 
Mar azul clarinho, lindos coqueiros e areias branquinhas e finas ajudam a completar o visual. Na sua orla também é 
possível encontrar restaurantes pé na areia, deixando a praia ainda mais acolhedora.  
 
3° dia - Makena Hotel 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 

4° dia - Makena Hotel 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
5° dia - Makena Hotel 
Café da manhã no hotel e check-out. 
 
Consulte extensões para seu programa. 

 

  INCLUI 
 

04 noites de hospedagem no Makena Hotel com café da manhã incluso; 
Kit personalizado Just tur com 01 pareô Brasilidade ou mochila. 
 
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 
 

  Carnaval 12 a 16 fevereiro 21 

Single* Duplo* 

BRL 8.494,00 BRL 4.247,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Makena Hotel (Suíte Mana)  
 

 

  Carnaval 12 a 16 fevereiro 21 

Single* Duplo* 

BRL 10.094,00 BRL 5.047,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Makena Hotel (Suíte Kai)  
 

 

  Carnaval 12 a 16 fevereiro 21 

Single* Duplo* 

BRL 12.769,00 BRL 6.385,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Makena Hotel (Suíte Joy)  



 
 
  

 

  Carnaval 12 a 16 fevereiro 21 

Single* Duplo* 

BRL 23.294,00 BRL 11.647,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Icaraí de Amontada - Makena Hotel (Suíte Makena)  
 
CONDIÇÕES:  
Validade:12-16/02/2021; 
Crianças: não permite a hospedagem de crianças com idade inferior a 12 anos; 
Check-in: 14h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: 
Carnaval: em caso de cancelamento a qualquer tempo após a confirmação, não haverá reembolso e tampouco 
crédito; 
 
Notas importantes: 
Minimo de 04 noites; 
Imposto Sobre Serviços (ISS) de 5% ainda deve ser acrescido sobre o valor do pacote; 
Para solicitações de cama extra, será acrescido aos valores descritos no tarifário o valor de R$ 600,00 mais ISS por 
diária; 
A Suíte Makena comporta até um máximo de 4 pessoas e as demais, até 3 pessoas; 
Taxa de rolha: cobrança de R$ 80,00 por garrafa consumida no hotel; 
É imprescindível a apresentação de documento de identificação oficial para a entrada no hotel e crianças 
devem portar, além de documento de identificação, declaração com firma reconhecida pelos pais em cartório 
quando viajam desacompanhadas dos mesmos; 
Todas as suítes dispõem de serviço de abertura de camas das 18 horas às 20 horas. 

 

 
 
 

  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 
 
 

 


