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O luxo do espaço, da tranquilidade e da 
privacidade em um local surpreendente, onde a 
natureza, com suas dunas, sua plantação de 
coqueiros e manguezais são onipresentes.  
 
A partir de  
BRL 8.249,00 por pessoa base apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Com apenas 23 amplos bangalôs construídos 
sobre palafitas de frente para o rio Jaguaribe, 
que se abre para o oceano, o 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, amplamente abertos 
para o mar, uma pura conexão com a natureza. 
 
Destaques: 
 

 Welcome drink – Mimo exclusivo Just 
Tur; 

 Ceia de Réveillon na virada do ano com 
música ao vivo e queima de fogos;  

 Centro de Kite Surf Internacional; 

 Piscina semiolímpica com bar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ROTEIRO 

1° dia - 26/12/2021 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
À 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 (InternationalKiteboardingOrganization) que recebe todos os 
praticantes do esporte, do iniciante ao experiente, e fornece aulas e aluguel de equipamentos. 
 
Você se hospedará em um dos 16 amplos Lodges construídos sobre palafitas e amplamente abertos 
para o mar, tudo em madeira de qualidade, um verdadeiro banho de natureza, espaço e de 
liberdade inesquecível. 
 
Aqui, tudo é projetado para manter a cultura e a vida local sempre presentes, começando pelas 
estruturas construídas com madeira reflorestada e folhas de carnaúba, árvore típica da região. 
 
Todos os bangalôs são projetados para permitir a abundante circulação da brisa fresca do mar e, 
assim, não precisar de ar condicionado. 
 
2° dia - 27/12/2021 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Café da manhã no hotel.  
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Gastronomia: 
 
O hotel oferece aos hóspedes o maravilhoso Jaguaribe Beach Restaurant, que fica de frente para o 
infinito do oceano, o rio e as dunas de areia branca. Com amigos ou em família, no almoço, lanche, 
aperitivo ou jantar, o Jaguaribe Beach Restaurant convida você a descobrir, das 10:00 às 18:00, suas 
especialidades (grelhados, doces, lanches). 
 
Todas as noites, o espaço do Beach Restaurant é transformado em um restaurante gourmet, onde é 
imensamente recomendado que experimente “a sugestão do Chefe", de acordo com o mercado e a 
pesca do dia. 
 
3° dia - 28/12/2021 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Kitesurf: 
 
Um lugar único com condições ideais para um dos esportes aquáticos mais emocionantes! 
 
O Jaguaribe Kite Center é o lugar ideal para aqueles e aquelas que desejam aprender o kitesurf ou se 
aperfeiçoar nesse esporte. O vento é constante e a temperatura da água é de 28 graus durante o ano 
todo, favorecendo assim que você se torne um kitesurfista completamente independente! 
 
Para tal, no local é oferecido aulas de kitesurf que lhe permitem treinar rapidamente com toda 
segurança. Depois de ter adquirido uma certa autonomia, você poderá navegar sob a supervisão dos 
instrutores (navegação supervisionada) e progredir ainda mais rápido. 



 
Através de sua experiência e conhecimento, o Jaguaribe Kite Center irá ajudá-lo e aconselhá-lo na 
escolha do seu equipamento de kitesurf adaptado ao seu corpo, ao seu nível e aos locais onde você 
deverá navegar. 
 
4° dia - 29/12/2021 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
SPA e Piscina: 
 
Afinal, o seu bem-estar não se limita a esportes. 
 
O Lodge&Kite Jaguaribe também dispõe de uma piscina e de um spa exclusivo que oferece 
massagens, cuidados com a pele... Um spa com salas de massagem, sala de tratamento de beleza e 
espaço de ioga, uma piscina semiolímpica com bar e muitas áreas de descanso. 
 
5° dia - 30/12/2021 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Café da manhã no hotel.  
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Passeios de Buggy: 
 
As atividades que são oferecidas estão todas localizadas no mesmo setor. Algumas delas, como 
passeios de buggy, lhe darão certamente a oportunidade de explorar a área além do município de 
Fortim: Morro Branco, Canoa Quebrada, Icapuí: uma sequência de praias desertas, únicas e 
encantadoras! 
 
Passeios com emoção, uma sucessão das mais belas paisagens, cada uma mais bonita que a outra, 
fotografias repletas de cores, graças à luz excepcional que existe nessa região do Brasil, e, é claro, 
uma brisa leve, mas constante, tão característica da região.  
 
Passeios sugeridos: 
Passeio Região Fortim – 2h duração – A partir de R$ 250,00 
Passeio Canoa quebrada – 4h duração – A partir de R$ 500,00 
Passeio Praia de redonda – 5h duração – A partir de R$ 688,00 
Passeio Praia de Morro branco – 4h30m duração – A partir de R$ 625,00 
 
Durante os passeios de buggy, é possível parar em restaurantes para almoço. (valores cobrados a 
parte). 
 
6° dia - 31/12/2021 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Café da manhã no hotel.  
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Atividades: 
Dentre as diferentes atividades oferecidas na região estão: aulas de kitesurf ou down-wind, iniciação 
ou aluguel de stand uppaddle, passeios de Quadriciclo com um guia, esqui aquático e passeios de 
barco no Rio Jaguaribe, ou ainda, mais original, você pode acompanhar os pescadores no mar, em 
Jangadas. 
 
É oferecido também passeios a cavalo, aulas de ioga e spa. 
 
Passeio de barco (realizado no rio Jaguaribe) -  até 07 pessoas 
Passeio 1h30m duração -  A partir de R$ 250,00 



Passeio 2h duração - A partir de R$ 315,00 
 
No passeio de barco, há parada para banho, e é possível aproveitar uma bela vista dos manguezais e, 
com sorte, poder ver cavalos-marinhos. 
 
Também é possível realizar a atividade da pesca integrada ao passeio de barco, com 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. 
 
Todas as informações serão fornecidas na recepção durante a estadia. 
 
7° dia - 01/01/2022 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Café da manhã no hotel.  
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
8° dia - 02/01/2022 - Jaguaribe Lodge - Fortim 
Café da manhã no hotel e check-out. 

 

VALORES 
 

  Lodge 

Duplo* 

BRL 8.249,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Fortim - Jaguaribe Lodge (Lodge Jardim) 26/12/2021 até 02/01/2022 
 

  Lodge 

Duplo* 

BRL 9.599,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Fortim - Jaguaribe Lodge (Lodge Oceano II) 26/12/2021 até 02/01/2022 
 

 



  Lodge 

Quadruplo* 

BRL 6.849,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Fortim - Jaguaribe Lodge (Lodge Família Oceano II) 26/12/2021 até 02/01/2022 
 

 

  INCLUI 

 07 noites de hospedagem com café da manhã com produção diária de pães artesanais; 

 Ceia de Réveillon no dia 31/12 com músicas ao vivo, bebidas de seleção da casa inclusas 
(exceto vinho) e queima de fogos; 

 Welcome drink; 

 Kit personalizado Just tur com 01 pareô Brasilidade e 01 necessárie de juta ou linhão. 
 
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”. 

 

  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 pagamento 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 

CONDIÇÕES:  
Validade: 02/01/2022 
Crianças: Terá cortesia nas diárias somente 01 (uma) criança de até 05 (cinco) anos por acomodação, 
a segunda criança será cobrada cama extra independentemente da idade; 
Check-in: 15h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: 
Valores pagos não serão reembolsados. Caso exista saldo de valores, analisaremos a possibilidade de 
concessão de crédito em uma próxima hospedagem. 
 
Notas importantes:  
Pessoa Extra: R$ 3.500,00. 
 
DESCRIÇÃO DOS LODGES: 
• LODGE JARDIM 
Bangalôs espaçosos construídos sobre palafitas, próximos à piscina, na segunda linha de construção e 
com madeira de qualidade. Um verdadeiro banho de natureza, espaço e liberdade inesquecíveis. 
Voltado inteiramente pelo oceano, o bangalô possui uma cama King Size e foi elaborado para 
acomodar um casal com filhos. 
Capacidade máxima: 4 pessoas 
 
• LODGE OCEANO II 
Bangalôs espaçosos construídos sobre palafitas e abertos para o mar, na segunda linha de 
construção, com madeira de qualidade. Um verdadeiro banho de natureza, espaço e liberdade 
inesquecíveis. 
Voltado inteiramente pelo oceano, o bangalô possui uma cama King Size, foi elaborado para 
acomodar um casal e pode aceitar cama extra. 
Capacidade máxima: 4 pessoas 
 
• LODGE FAMÍLIA OCEANO II 
Bangalôs espaçosos construídos sobre palafitas e abertos para o mar, na segunda linha de 
construção, com madeira de qualidade. Um verdadeiro banho de natureza, espaço e liberdade 
inesquecíveis. 
O Bangalô Família possui 2 quartos independentes: um com uma cama King size e outro com 2 camas 
de solteiro. 
Esse bangalô foi elaborado para 4 pessoas podendo acomodar mais duas camas extras. 
Totalizando sua capacidade máxima para 6 pessoas. 
 
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 earlycheck-out ou late check-out, é cobrado uma taxa de 30% sobre o valor da diária (caso haja 
disponibilidade); 
 
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 
 
Localização: 
Localizados à 120km da capital cearense – Fortaleza – com viagem de menos de 2h de duração.  



  
Traslados: 
O hotel oferece serviço de transfer privativo realizado por parceiros locais.  Caso tenha interesse, 
segue abaixo nossos valores: 
• R$375,00 por trecho, por veículo (CARRO COMUM) – via asfalto para até 03 pessoas; 
• Acima de 04 pessoas – verificar disponibilidade e valores com o setor de reservas; 
Pedimos que nos informe a quantidade de bagagens normais e de material de kitesurf, para que 
possamos acomodá-los da melhor forma possível. 

 


