
Brasilidade - La Villa Praia  

                                                                                                        Colecionando Por do Sol 

 

 
 

Situada próximo a um dos principais 

cartões postais de Jericoacoara, a Duna 

Por do Sol, e a 150m da Praia Principal, La 

Villa Praia é uma excelente opção para 

admirar a exuberante natureza de Jeri. 

 

A partir de  

BRL 2.245,00 por pessoa base 

apartamento duplo  

 

Saiba mais 

Além de uma incrível vista, com piscina e 

bar, é ideal para assistir ao lindo Pôr-do-sol 

de Jeri. A La Villa conta com 14 

acomodações totalmente equipadas, além 

de todos os serviços exclusivos. 

O restaurante e bar oferecem experiências 

sensoriais memoráveis, com menu que vai 

desde o regional ao internacional, 

utilizando produtos orgânicos e frescos. 

 

Destaques: 

 

 Experiência ao Por do Sol no barco 

do jardim com 1 espumante ou 

vinho + 3 petiscos regionais -

 Exclusividade Just Tur; 

 Welcome drink (cerveja corona ou 

água de coco);  

 Estrategicamente localizada a uma 

curta distância da praia, lojas e 

restaurantes; 

 Restaurante e bar com 

experiências sensoriais 

memoráveis; 

 Oásis de charme e simpatia.  



  ROTEIRO 

1° dia - La Villa Praia Jericoacora 

Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 

 

O hotel:   

Situada próximo a um dos principais cartões postais de Jericoacoara, a Duna Por do Sol, e a 

150m da Praia Principal, La Villa Praia é uma excelente opção para admirar a exuberante 

naturezade Jeri. Além de uma incrível vista, com piscina e bar, é ideal para assistir ao lindo 

Pôr-do-sol de Jericoacoara.A Pousada conta com 14 acomodações totalmente equipadas, 

além de todos os serviços exclusivos do Grupo La Villa. 

 

Atrativos da região: 

Jericoacora oferece atrativos para todos os estilos, para os mais aventureiro aos que gostam 

apenas de contemplar e ver o tempo passar.   

 

Duna do Pôr do Sol: Um dos rituais diários mais populares em Jeri é ver o sol nascer e se 

por do topo da “Duna do por do Sol”.  

Centenas de pessoas começam a caminhar em direção à duna a partir das 17: 00h todos os 

dias. O pôr-do-sol visto de lá é seguido por uma rodada de aplausos do publico. 

 

Windsurf: Não há melhor sensação do que voar sobre as água em uma prancha, 

potencializada pelo vento. Jericoacoara é um dos melhores lugares do mundo para 

windsurfing e é o melhor lugar no Brasil. Os windsurfistas profissionais de todo o mundo 

vêm para Jeri para praticar e progredir, e você pode se juntar a eles na água! 

 

Kitesurfing: Em Jeri você encontrará os kitesurfistas bem a favor do vento na famosa duna 

do pôr-do-sol, em uma área chamada “Zona do kite”. Você pode velejar na lagoa ou brincar 

nas ondas no mar aberto. 

 

Surfe: Surfar é um passatempo popular em Jeri. O melhor local para ondas menores e mais 

suaves, que são ideais para iniciantes e longboarders, é certamente na Praia Principal de 

Jeri. Para ondas maiores, mais adequadas para shortboard e surfistas mais avançados, 

recomendamos a praia da Malhada. A melhor época do ano para surfar é entre dezembro e 

abril, quando as ondas aumentam e o vento é mais fraco. 

 

Stand Up Paddle: Este é um esporte para todas as idades. O aprendizado é rápido e 

divertido em diversas condições. As ondas de Jeri são ótimas para aprender este esporte, 

onde se pode desfrutar de longos passeios ao longo da baía de Jericoacoara enquanto o sol 

se põe. Quando o vento está um pouco mais fraco, Jeri se torna um lugar ainda mais 

especial para remar. 

 

Caiaque: Navegue em uma paisagem de manguezais e explore uma parte diferente de Jeri, 

a apenas 20 minutos da vila principal. Você descobrirá Mangue Seco de uma visão 

diferente.  

 

2° dia -  La Villa Praia Jericoacora 

Café da manhã no hotel. 

 

Dia livre para atividades pessoais. 

 

Gastronomia: 

O restaurante e bar são experiências sensoriais memoráveis. Oferecendo um menu que vai 



desde o regional ao internacional, utilizando produtos orgânicos e frescos. 

A carta de vinhos e drinks foram elaboradas com o mais alto critério de escolha e 

diversidade. 

 

3° dia - La Villa Praia Jericoacora 

Café da manhã no hotel. 

 

Dia livre para atividades pessoais. 

 

Experências: 
 

Passeio para a Lagoa do Paraísoe Buraco Azul: saída de Jericoacoara pela parte da manhã 

e  seguimos  até  a  Árvore  da  Preguiça  onde  fazemos  nossa  primeira  parada  para  

fotos.  Dentro  do  Parque Nacional de Jericoacoara podemos visitar as lagoas sazonais que 

se formam entre enormes dunas no período de chuva. Visita a Lagoa Azul e Buraco Azul 

com paradaspara banho e depois seguimos até a Lagoa do Paraíso para o almoço e banho 

em águas cristalinas. 6 horas de passeio. 

A partir de R$ 570,00 o Buggy para até 4 paxs. 

 

Passeio para o Mangue Seco: saímos de Jericoacoara pela parte da manhã indo até a 

localidade de Mangue Seco. Em uma das barracas, localizadas próximo ao Rio Guriú, 

podem-se escolher os caranguejos que  irão  ser  servidos.  Enquanto  aguardam  o  almoço  

há  a  opção  de  fazer  o  passeio  para  observação  dos Cavalos marinhos (passeio 

opcional). Alimentação e bebidas não inclusas. 3 horas de passeio 

A partir de R$ 500,00 o Buggy para até 4 paxs. 

 

Passeio para Tatajuba: saída de Jericoacoara pela manhã, conforme a maré. Segue por praia 

até o Rio Guriu onde fica o Estuário dos Cavalos Marinhos. Em uma típica canoa da 

região, é possível observação destes delicados animais*. O passeio continua com a 

travessia da balsa do RioGuriú, visita ao Cemitério de  Mangue  e parada  em uma lagoa  

para  banho e  almoço. Retorno conforme a  maré. 6horas de  passeio. Este passeio pode 

sofrer mudanças ao longo do ano, pois as lagoas dependem das chuvas. 

A partir de R$ 598,00 o Buggy para até 4 paxs. 

* O Passeio do Cavalo Marinho tem um custo adicional de R$ 38,00 por pessoa. 

 

E-bike: Uma maneira única de explorar o Parque Nacional Jericoacoara com transporte 

livre de carbono e ambientalmente amigável.  

Os passeios de bicicleta elétrica são uma ótima maneira de chegar a lugares que os buggies 

de dunas ou bicicletas convencionais não podem alcançar. As e-bikes são feitas para andar 

sobre dunas de areia ou trilhas que não são permitidas para quadriciclos ou outros veículos 

a motor, e com a ajuda do motor elétrico da E-Bikes você pode escalar facilmente qualquer 

colina com pouco esforço.  

Consultar valores 

 

Atrativos da região: 

Passeio  para  Vila  de  Barrinha: Saída de  Jericoacoara  conforme  o  horário  da  maré  

baixa  e seguimos pela praia do Preá até Barrinha. Aqui fazemos parada para visitar as 

dunas e currais de pesca. Há umabarraca de pescadores onde é possível almoçar peixes, 

camarões ou lagostas fresquíssimas, o local é simples. A parada para o almoço também 

pode ser feita no retorno em restaurantes da Praia do Preá. 4 horas de passeio 

A partir de R$ 570,00 o Buggy para até 4 paxs. 

 

Quadriciclo: Explore Jericoacoara e as áreas vizinhas em um quadriciclo. A contratação de 



um quadriciclo oferece a liberdade para explorar onde você quiser. Fique atento, dirigir um 

quadriciclo nas dunas requer habilidade e não é indicado para pessoas inexperientes.  

Consultar valores. 

 

4° dia  - La Villa Praia Jericoacora 

Café da manhã no hotel. 

 

Dia livre para atividades pessoais. 

 

5° dia -  La Villa Praia Jericoacora 
Check-out no hotel. 

 

  INCLUI 

 04 noites de hospedagem no La Villa Praia com café da manhã;  

 Experiência do Por do Sol no barco do jardim com 1 espumante ou vinho + 3 petiscos regionais 

(Camarão empanado na farinha do coco / Bruschetta regional / Dadinho de tapioca com castanha 

de caju)*;   

 Kit personalizado com 01 pareô ou 01 mochila Brasilidade. 

 

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; 

 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 
 

  Alta Temporada 2021 

Single* Duplo* 

BRL 8.058,00 BRL 4.029,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 



    

Jericoacora - La Villa Praia Jericoacora (* Suite Luxo Superior Rooftop Mini 

Piscina)  
 

  Alta Temporada 2021 

Single* Duplo* 

BRL 5.325,00 BRL 2.663,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Jericoacora - La Villa Praia Jericoacora (Suíte Térrea Jacuzzi e Vista Mar // Suíte 

Luxo Térreo com varanda privativa // Suíte Superior Varanda vista lateral mar) 
 

  Alta Temporada 2021 

Single* Duplo* 

BRL 7.094,00 BRL 3.547,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Jericoacora - La Villa Praia Jericoacora (Suíte Superior Rooftop Mini piscina // 

Suíte Master Rooftop Mini piscina)  
 

 

  Temporada Regular 2021 
 

Single* Duplo* 

BRL 6.732,00 BRL 3.366,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 



    

Jericoacora - La Villa Praia Jericoacora (* Suite Luxo Superior Rooftop Mini Piscina) 
 

  Temporada Regular 2021 

Single* Duplo* 

BRL 4.481,00 BRL 2.245,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Jericoacora - La Villa Praia Jericoacora (Suíte Térrea Jacuzzi e Vista Mar // Suíte Luxo Térreo 

com varanda privativa // Suíte Superior Varanda vista lateral mar) 
 

  Temporada Regular 2021 

Single* Duplo* 

BRL 5.928,00 BRL 2.964,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Jericoacora - La Villa Praia Jericoacora (Suíte Superior Rooftop Mini piscina // Suíte Master 

Rooftop Mini piscina) 
 

 

  Alta Temporada 2022 
 

Single* Duplo* 

BRL 8.621,00 BRL 4.311,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    



Jericoacora - La Villa Praia Jericoacora (* Suite Luxo Superior Rooftop Mini Piscina) 
 

  Alta Temporada 2022 

Single* Duplo* 

BRL 5.687,00 BRL 2.844,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Jericoacora - La Villa Praia Jericoacora (Suíte Térrea Jacuzzi e Vista Mar // Suíte Luxo Térreo 

com varanda privativa // Suíte Superior Varanda vista lateral mar) 
 

  Alta Temporada 2022 

Single* Duplo* 

BRL 7.576,00 BRL 3.788,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Jericoacora - La Villa Praia Jericoacora (Suíte Superior Rooftop Mini piscina // Suíte Master 

Rooftop Mini piscina) 
 

 

  Temporada Regular 2022 

Single* Duplo* 

BRL 7.194,00 BRL 3.597,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Jericoacora - La Villa Praia Jericoacora (* Suite Luxo Superior Rooftop Mini Piscina) 
 

  Temporada Regular 2022 



Single* Duplo* 

BRL 4.803,00 BRL 2.402,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Jericoacora - La Villa Praia Jericoacora (Suíte Térrea Jacuzzi e Vista Mar // Suíte Luxo Térreo 

com varanda privativa // Suíte Superior Varanda vista lateral mar) 
 

  Temporada Regular 2022 

Single* Duplo* 

BRL 6.330,00 BRL 3.153,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Jericoacora - La Villa Praia Jericoacora (Suíte Superior Rooftop Mini piscina // Suíte Master 

Rooftop Mini piscina) 
 

 

 

  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 

CONDIÇÕES:  
Validade: 30/06/2022, exceto feriados e festividades; 

Check-in: 14h 



Check-out: 12h  

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: 
Consultar. Em caso de reembolso a Just Tur poderá cobrar até 20% de taxa. 

 

Notas importantes:  
* Bebidas e petiscos podem ser alterados de acordo com a sazonalidade; 

* Benefícios não são válidos para os meses de julho,dezembro/21 e janeiro de 2022 e carnaval. 

 

Alta Temporada 2021: 1° de agosto a 8 de setembro e 15 de outubro a 26 de dezembro 

Temporada Regular 2021: 9 de setembro a 14 de outubro 

Alta Temporada 2022: 3 de janeiro a 31 de janeiro 

Temporada Regular 2022: 1° de fevereiro a 14 de julho 

 

Tarifas cama extra R$ 300,00 ( alta ) R$ 250,00 (baixa) 

O hotel não disponibiliza salva vidas na área da piscina; 

Os hóspedes da Villa Praia tem livre acesso as áreas externas da Pousada La Villa. 

Não é permitido o consumo de bebidas ou alimentos adquiridos fora de nossas dependências, nas áreas 

comuns da pousada; 

Não é permitido o consumo de bebidas e alimentos dentro das piscinas; 

Não é permitido animais; 

Não é permitido fumar dentro das acomodações. 

 

Traslados a partir de:  
Transporte pelo asfalto: saindo de Fortaleza ou Jericoacoara em horário e local combinado. Viagem dura 

em média 5:00 horas, com parada para lanche. 

Janeiro, julho, agosto, novembro 
Picape até 4 paxs: R$ 872,00 

SW4 até 6 paxs: R$ 1.020,00 

Demais períodos 
Picape até 4 paxs: R$ 808,00 

SW4 até 6 paxs: R$ 948,00 

 

Serviço  de  transporte  em  veículo  privativo  4x4 -Aeroporto  Regional  de Jericoacoara –JJD / Vila de 

Jericoacoara ou Praia do Preá, válido para o sentido inverso:  

Privativo em veículo 4x4, seguimos até Jericoacoara em uma viagem que dura em média 1 hora. 

Janeiro, julho, agosto, novembro 

Picape até 4 paxs: R$ 455,00 

SW4 até 6 paxs: R$ 565,00 

Demais períodos 
Picape até 4 paxs: R$ 405,00 

SW4 até 6 paxs: R$ 500,00 

 


