
Brasilidade 2021 - Zorah Beach Hotel 03 noites 

 

 
 

O Zorah Beach Hotel oferece aos clientes mais exigentes, um clima de tranquilidade no litoral cearense. 
Sofisticação e privacidade num ambiente rodeado por belezas naturais, dentre dunas, coqueirais, praia de 
areia branca quase deserta, águas mornas e tranquilas 
e piscinas naturais na maré baixa. 
 
A partir de 
R$  1.589,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Todos os encantos da região chamaram a atenção do indiano Sumeet Dhillon para investir no local. O 
proprietário resgatou na origem do nome do hotel a concepção da filosofia de exclusividade, do bem viver e 
acolhimento. A palavra indiana Zorah transcende fronteiras e transmite equilíbrio, força e perseverança. 
 
Destaques: 
Serviço diferenciado com atendimento especial e exclusivo para garantir momentos únicos; 
Gastronomia com um toque contemporâneo, com prioridade para os ingredientes da região; 
Um dos melhores lugares do mundo para a prática do Kitesurf; 

 

  ROTEIRO 
 



1° dia - Zorah Beach Hotel 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
Inaugurado em setembro de 2013 o Zorah Beach Hotel oferece aos clientes mais exigentes, um clima de 
tranquilidade no litoral cearense. Sofisticação e privacidade num ambiente rodeado por belezas naturais, 
dentre dunas, coqueirais, praia de areia branca quase deserta, águas mornas e tranquilas e piscinas naturais na 
maré baixa. Localizado de frente para o mar, na praia do Guajiru, no município de Trairi, Ceara, 
aproximadamente 140 km de Fortaleza, o refúgio foi buscar inspiração no espírito asiático para apresentar o 
seu conceito de exclusividade. 
Todos os encantos da região chamaram a atenção do indiano Sumeet Dhillon para investir no local. O 
proprietário resgatou na origem do nome do hotel a concepção da filosofia de exclusividade, do bem viver e 
acolhimento. 
A palavra indiana Zorah transcende fronteiras e transmite equilíbrio, força e perseverança. Para receber os 
hóspedes e oferecer uma estada inesquecível, o Zorah Beach Hotel conta com a administração Alejandro 
Ureta, que usa toda a sua experiência de mais de 15 anos em hotéis de luxo do Brasil, como o Txai Resort e 
Zank Boutique Hotel, da Bahia; o Solar do Rosário, em Minas Gerais, entre outros. 
 
 
2° dia - Zorah Beach Hotel 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
A região: 
Tranquilidade, beleza e exclusividade: é assim que podemos definir Guajiru, uma das quatro praias de Trairi, no 
litoral oeste cearense, cerca de 130 km da capital e do aeroporto internacional. A palavra Guajiru, que dá nome 
ao local, é de origem indígena e também nomeia uma fruta com sabor adocicado e facilmente encontrado nas 
dunas da região. Sua praia é uma das mais procuradas pelos turistas que procuram sossego e harmonia com a 
natureza, agradável para o banho, por suas águas mornas, além de atrair os amantes dos esportes náuticos, 
como kitesurf e windsurf. A areia branca, os coqueirais vibrantes, o mar de águas calmas e piscinas naturais de 
um azul sem igual tornam o cenário ainda mais encantador e convidativo para a libertação do stress e da rotina 
dos grandes centros urbanos.  
 
3° dia - Zorah Beach Hotel 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais.  
 
Experiências: 
Pôr do Sol em Flecheiras, Praia de Mundaú, Praia de Lagoinha, Lagoinha e Reserva das Pedrinhas, Praia da 
Baleia, Icaraí de Amontada, Jericoacoara, Interior Rural, Downwind, Sandboard nas Dunas, Passeio a Cavalo, 
Passeio de Catamarã, Passeio pelo Rio Mundaú, Na Lua Cheia e na Lua Nova, é feito o passeio pelas piscinas 
naturais com mergulho nos arrecifes de corais que se formam duas vezes ao mês. Vale muito a pena para os 
amantes da natureza. 
 
 4° dia - Zorah Beach Hotel 
Café da manhã no hotel e check-out.   

 

  INCLUI 
 

03 noites de hospedagem em Trairi no Zorah Beach Hotel 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 
 

  Baixa temporada 

Single* Duplo* 

BRL 3.178,00 BRL 1.589,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Trairi - Zorah Beach Hotel (Suíte)  
 

 

  Baixa temporada 

Single* Duplo* 

BRL 4.839,00 BRL 2.420,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Trairi - Zorah Beach Hotel (Bangalô)  
 

 



  Baixa temporada 

Single* Duplo* 

BRL 8.296,00 BRL 4.148,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Trairi - Zorah Beach Hotel (Vila)  

 
 

  Média temporada 

Single* Duplo* 

BRL 3.652,00 BRL 1.827,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Trairi - Zorah Beach Hotel (Suíte)  

 
 

  Média temporada 

Single* Duplo* 

BRL 5.652,00 BRL 2.826,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Trairi - Zorah Beach Hotel (Bangalô)  

 

  Média temporada 

Single* Duplo* 

BRL 9.616,00 BRL 4.809,00 



*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Trairi - Zorah Beach Hotel (Vila)  

 
 

  Alta temporada 

Single* Duplo* 

BRL 4.060,00 BRL 2.030,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Trairi - Zorah Beach Hotel (Suíte)  

 
 
 

  Alta temporada 

Single* Duplo* 

BRL 6.330,00 BRL 3.165,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Trairi - Zorah Beach Hotel (Bangalô)  

 
 

  Alta temporada 

Single* Duplo* 

BRL 10.905,00 BRL 5.453,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Trairi - Zorah Beach Hotel (Vila)  



 

CONDIÇÕES: 
Validade: 30/11/21 - exceto feriados; 
Crianças: Crianças até 03 anos não pagam desde que durmam em berço ou na mesma cama que os pais. 
Acima de 4 anos será cobrado o valor de Cama Extra. O Zorah Beach Hotel não possui estrutura nem serviços 
para atender crianças. O cuidado e o acompanhamento das mesmas são de exclusiva responsabilidade dos 
pais ou responsáveis. 
Check-in: 14h 
Check-out:12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  
Até 30 dias antes da data de entrada: multa de 10% do valor integral da reserva; 
De 30 até 15 dias antes da data de entrada: multa de 50% do valor integral da reserva; 
Menos de 15 dias da data de entrada: multa de 100% do valor integral da reserva; 
A Just Tur pode cobrar até 20% de multa em caso de reembolso. 
 
Notas importantes: 
Inclui 12,5% de impostos e taxas sobre diárias; 
Cama extra: Cama Extra R$ 205,00 baixa ,R$ 240,00 média e R$ 265,00 alta temporada ** 

** Só é permitida até uma pessoa adicional nas Suítes e até duas pessoas adicionais nos Bangalôs e na Vila. 
Na Vila Familia não é permitida a colocação de cama extra. 

 

Baixa Temporada: 01/02/21 a 30/06/21; 

Média Temporada: 01/08/21 a 30/11/21;  

Alta Temporada: 01/07/21 a 31/07/21.  

Não é permitido o ingresso de animais de estimação nas dependências do hotel. 
Taxa de rolha: caso os hospedes queiram trazer e consumir suas próprias bebidas será cobrada uma taxa de 
R$ 80,00 por garrafa. 
Todas as acomodações e ambientes do hotel são para não fumantes, fumar é permitido somente nos decks e 
varandas ao ar livre. O descumprimento desta norma acarretara a cobrança do valor de uma diária extra 
para limpeza especial. 

 

 
 

  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 
 
 

 


