
Brasilidade 2021 - Carnaval Carmel Charme Resort 4 Noites 

 

 

 

Carmel Charme Resort combina elegância e privacidade em um ambiente estimulante e rico em detalhes. 
 
A partir de 
R$ 5.619,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Aquiraz foi a primeira capital do Ceará. Local onde foi instalado o Beach Park, o maior parque aquático do 
Brasil. Outras atrações incluem a Prainha, que concentra barracas de praia, com uma pequena e agradável vila 
onde trabalham as rendeiras locais que vendem verdadeiras artes do tear. O centro histórico também reserva 
um charme à parte! 
 
Destaques: 

• 15% de desconto; 
• Uma tarde gastronômica com um piquenique ao som das ondas do mar, com pães, frutas, bolos – 

Exclusividade Just Tur; 
• Welcome Drink; 
• Sandálias Havaianas; 
• Amenities de Banho L'Occitane; 
• Charmosas acomodações voltadas para o mar e emolduradas pela natureza; 
• luxo de pés descalços em uma experiência de imersão em puro regionalismo. 

 



  ROTEIRO 
 

1° dia - 12/02/2021 - Carmel Charme 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
Inaugurado em 2011, o Carmel Charme Resort combina elegância e privacidade em um ambiente estimulante e 
rico em detalhes. Localizada em uma sossegada vila de pescadores na praia do Barro Preto, no município de 
Aquiraz-CE, distante 40km de Fortaleza, a antiga casa de veraneio da família Carneiro de Melo deu lugar a um 
exuberante resort à beira mar, unindo requinte e sofisticação para que você também se sinta em casa. Aqui, o 
ambiente intimista torna a hospedagem ainda mais fascinante. 
 
Sintonize corpo e mente nas piscinas e espaços de lazer. Conte ainda com serviço de bar na piscina e na praia, 
SPA Carmel by Caudalie, sauna, jacuzzis, quadra de tênis de saibro coberta, fitness center, salão de jogos e espaço 
gramado na praia para vôlei. Além disso, as redes e os gazebos distribuídos estrategicamente dentro do resort, 
somados à brisa e o clima do litoral cearense, reforçam o momento de paz e tranquilidade do local. Impossível 
não se sentir bem em um cenário paradisíaco e repleto de emoções! 
 
 
2° dia - 13/02/2021 - Carmel Charme 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Conheça as mais belas paisagens. O litoral cearense é encantador. Em alto mar ou nas dunas de areia, é 
impossível não ficar maravilhado com as belezas naturais que estão ao nosso lado. Viva grandes experiências com 
os passeios que são a cara do nosso estado.  
 
3° dia - 14/02/2021 - Carmel Charme 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
4° dia - 15/02/2021 - Carmel Charme 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
O Restaurante Carmel Charme oferece aos hóspedes um completo cardápio de experiências gastronômicas que 
unem o regionalismo da tradição local com a influência da culinária internacional. Conheça o Menu Degustação, o 
Jantar Romântico e nossa completa carta de vinhos e drinks. 
 
 
5° dia - 16/02/2021 - Carmel Charme 
Café da manhã no hotel e check-out. 
 
Consulte extensões para seu programa. 

 

  INCLUI 
 



04 noites de hospedagem no Carmel Charme com regime de café da manhã; 
Welcome Drink; 
Sandálias Havaianas; 
Amenities de Banho L'Occitane 
Kit Brasilidade Just Tur com 01 parêo ou 01 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 
 

  Resort 

Single* Duplo* 

BRL 11.239,00 BRL 5.619,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Aquiraz - Carmel Charme Resort (Suíte Superior)  
 

 

  Resort 

Single* Duplo* 

BRL 13.467,00 BRL 6.734,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Aquiraz - Carmel Charme Resort (Suíte Luxo)  
 

 



  Resort 

Single* Duplo* 

BRL 15.788,00 BRL 7.894,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Aquiraz - Carmel Charme Resort (Suíte Premium)  
 

 

  Resort 

Single* Duplo* 

BRL 18.141,00 BRL 9.071,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Aquiraz - Carmel Charme Resort (Loft)  
 
CONDIÇÕES: 
Validade: até 17/02/2021; 
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: Tarifa não reembolsável, 
Notas importantes: 
Valores para o periodo entre 12 a 17/02/21, minimo de 4 noites; 
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. 
 
Traslados: 
Traslado Aeroporto Fortaleza > Carmel Charme > Aeroporto: 
R$ 620,00 o carro tipo convencional ( ford Ka ou versa), R$ 720,00 o carro executivo ( Corolla ou similar), R$ 
830,00 o carro tipo sedan ( Fusion) que comporta até 3 pessoas e R$ 930,00 o carro tipo van que comporta até 
12 pessoas. 

 

 
 

  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:  
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 Aquiraz é um 
município brasileiro do estado do Ceará. Está localizada apróx.  50km (1 hora) de distância do aeroporto 
Fortaleza. 

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:   
LUXO DE PÉS DESCALÇOS 
Inaugurado em 2011, o Carmel Charme Resort combina elegância e privacidade em um ambiente estimulante e 
rico em detalhes. Localizada em uma sossegada vila de pescadores na praia do Barro Preto, no município de 
Aquiraz-CE, distante 40km de Fortaleza, a antiga casa de veraneio da família Carneiro de Melo deu lugar a um 
exuberante resort à beira mar, unindo requinte e sofisticação para que você também se sinta em casa. Aqui, o 
ambiente intimista torna a hospedagem ainda mais fascinante. 

 


