
Brasilidade Carnaval 2021 - Jaguaribe Lodge & Kite  
6Dias/5Noites 

 

 
 

Tranquilidade e privacidade em um local surpreendente, onde a natureza, com suas dunas, plantação de 
coqueiros e manguezais são onipresentes.  
 
A partir de  
BRL 3.309,00  por pessoa base apartamento duplo 
 
Saiba mais 
De frente para o rio Jaguaribe, que se abre para o oceano, oferecendo um braço de mar excepcional para a 
aprendizagem do kitesurf, o Hotel Jaguaribe Lodge foi construído com o máximo de respeito ao meio ambiente, 
parecendo flutuar por cima das dunas e do mar, por uma série de passarelas que deixa a natureza intacta e 
fornece acesso à várias instalações do complexo.  
 
Destaques: 
Welcome drink de agua de coco; 
Mimo surpresa na acomodação - Exclusividade Just Tur; 
Centro de Kite Surf Internacional; 
Piscina semi-olímpica com bar. 

 

  ROTEIRO 
 

1° dia - 12/02/2021 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
A beira mar, construído todo em madeira, o Jaguaribe Lodge proporciona conforto, lazer e uma experiência única 
com a natureza. Em frente ao Rio Jaguaribe, abrindo para o oceano e oferecendo um braço de mar excepcional para 
a aprendizagem do kitesurf, o hotel Jaguaribe Lodge foi construído com o máximo de respeito ao meio ambiente, 



flutuando por cima das dunas e do mar, por uma série de passarelas que deixa a natureza intacta e fornece acesso a 
várias instalações do complexo. 
 
O hotel possui um Kite Center IKO (International Kiteboarding Organization) que recebe todos os praticantes do 
esporte, do iniciante ao experiente, e fornece aulas e aluguel de equipamentos. 
 
O vento é constante e a temperatura da água é de 28 graus durante o ano todo. 
 
2° dia - 13/02/2021 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais.  
 
Lazer e Área Social 
Piscina semi-olímpica com bar; 
Aulas de kitsurf, Kite Center IKO com aulas e aluguel de equipamentos; 
Spa com salas de massagem, ofurô e tratamentos de beleza; 
Gazebos e Bar da praia com opção lounge aberto ao público; 
Restaurante com mesas e áreas sociais; 
Passeios à cavalo; 
Passeios de buggy e quadriciclos pela região; 
Passeio de barco pelo Rio Jaguaribe; 
Aulas de yoga; 
Consultar valores. 
 
3° dia - 14/02/2021 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais.  
 
Sugestões de passeios: 
 
Passeio Reigião Fortim – 2h duração – R$ 250,00 
Passeio Canoa quebrada – 4h duração – R$ 500,00 
Passeio Praia de redonda – 5h duração – R$ 688,00 
Passeio Praia de Morro branco – 4h30m duração – R$ 625,00 
 
Durante  o passeio de buggy, é possível parar em restaurantes para almoço. (valores cobrados a parte) 
Passeio de barco -  até 07 pessoas 
O passeio é realizado no rio Jaguaribe,  
Passeios 1h30m duração - R$ 250,00 
Passeio 2h duraçaõ - R$ 315,00 
 
No passeio de barco, há parada para banho, é possível aproveitar um bela vista dos manguezais e com sorte poder 
ver cavalos marinho. 
 
Também é possível realizar a atividade da pesca integrada ao passeio de barco.  – duração de 2h30 
Passeio + pesca - 
 
Para até 03 pessoas pescando: R$ 375,00 
Acima de 04 pessoas pescando R$ 500,00 
Está incluso o material de pesca. 



 
 
4° dia - 15/02/2021 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
5° dia - 16/02/2021 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
6° dia - 17/02/2021 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Café da manhã no hotel e check-out. 
 
Consulte extensões para seu programa. 

 
 
 
 

  INCLUI 
 

05 noites de hospedagem no Jaguaribe Lodge com café da manhã incluso, servido diariamente na piscina;  
Welcome drink; 
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 
 

  Lodge 

Duplo* Triplo* Quádruplo* 

BRL 3.309,00 BRL 2.796,00 BRL 2.603,00 



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

     

Fortim - Hotel Jaguaribe Lodge - Fortim (Lodge piscina)  
 

 

  Lodge 

Duplo* Triplo* Quádruplo* 

BRL 3.611,00 BRL 2.997,00 BRL 2.754,00 

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

     

Fortim - Hotel Jaguaribe Lodge - Fortim (Lodge Oceano II)  
 

 

  Lodge 

Duplo* Triplo* Quádruplo* 

BRL 4.112,00 BRL 3.331,00 BRL 3.004,00 

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

     

Fortim - Hotel Jaguaribe Lodge - Fortim ( Lodge Oceano I)  
 
CONDIÇÕES:  
Validade: 12-17feb21; 
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$ 200,00 a noite; 
Check-in: 15h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa não reembolsável. 
 
Notas importantes:  
Mínimo de 5 noites; 
Triplo - como pessoa extra será acomodada em cama extra no mesmo ambiente da cama de casal. Consulte 
disponibilidade e capacidade da acomodação; 
Política de Crianças: É obrigatória a apresentação da IDENTIDADE da criança no check in. Terá cortesia nas diárias 
somente 01 (uma) criança de até 05 (cinco) anos por acomodação, a segunda criança será cobrada cama extra. 



 
Não é permitido a entrada e o consumo de alimentos e bebidas dentro do hotel (para vinhos e espumantes é 
cobrado a taxa de rolha); 
A comunicação dos lodges com a recepção é feita através de WhatsApp, onde cada lodge possui sua própria 
internet; 
Para não serem incomodados, e não incomodarem, pedimos que não escute música própria sem fone de ouvido, 
nas áreas comuns, incluindo celulares e caixas de som; 
Para early check-out ou late check-out, é cobrado uma taxa de 30% sobre o valor da diária (caso haja 
disponibilidade); 
DESCRIÇÃO DOS LODGES: 
• Os LODGES I e II possuem vista para o mar embora um seja localizado mais próximo do oceano que o outro; 
• LODGE OCEANO: É uma suíte que pode acomodar um casal com filhos. 
• LODGE PISCINA-: Ficam próximos à piscine e é uma suíte que pode acomodar um casal com filhos. 
 
ECO TURISMO 
Todos os Lodges possuem muxarabis que permitem a abundante circulação da brisa fresca do mar e dispensam o 
uso de ar-condicionado. 
É também um lugar onde a TV é trocada pela vista exuberante de nossas belezas naturais e por praticantes de 
kitesurf realizando manobras profissionais. 

 

 
 
 
 

  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 
 
 

 


