
 

Brasilidade - Jaguaribe Lodge & Kite – Praia Canoe 
                                                                                                                                               4 dias, 3 noites 

Fortim – Ceará, Brasil 

 

 
 
Tranquilidade e privacidade em um local 
surpreendente, onde a natureza, com suas dunas, 
plantação de coqueiros e manguezais são 
onipresentes.  
 
A partir de  
R$ 1.490,00 por pessoa em 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 água de coco; 

 Mimo surpresa na acomodação - 
Exclusividade Just Tur; 

 Centro de Kite Surf Internacional; 

 Piscina semiolímpica com bar; 

 Variedade de passeios emocionantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ROTEIRO 

1° dia - Jaguaribe Lodge – Fortim 

Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
Na praia do Canto da Barra, em uma área de 8 hectares com uma extensão de 1,5 km de praia, onde o 
rio se encontra com o mar, está o Jaguaribe Lodge&Kite, um hotel com projeto arquitetônico único e 
que transformou o turismo da “Rota das Falésias”, ou da Costa do Sol Nascente, como é conhecida 
entre os cearenses. 
 
Com apenas 23 bangalôs, todos com vista mar, e construídos sobre palafitas para que a vegetação 
local e as dunas permanecessem intocadas, o hotel oferece uma experiência ímpar de privacidade, 
ecoturismo, sustentabilidade e esporte. 
 
Projetado para manter a cultura local sempre presente e a natureza preservada, a estrutura do 
Jaguaribe Lodge é feita em madeira reflorestada, e foi construído de forma suspensa, justamente para 
manter as dunas do local intocadas. A cobertura é feita com palhas de carnaúba, árvore típica da 
região. Todos os lodges possuem muxarabis, que permitem a abundante circulação da brisa fresca do 
mar e dispensam o uso de ar-condicionado, diminuindo assim a emissão de poluentes no ar. Outro 
detalhe, não há televisão. A ideia é que a integração com a natureza seja completa, e que as pessoas 
possam aproveitar a linda imagem do mar azul turquesa. 
 
O Jaguaribe Lodge também se destaca pela estrutura voltada ao kitesurf. Localizada ao lado do hotel, 
ganhou título de centro de Kite Surf Internacional IKO, oferecendo aulas e locação de equipamentos. 
O hotel também possui um restaurante com vista para o mar, um bar espetacular em frente às 
acrobacias dos kite surfistas profissionais, abertos ao público, um restaurante exclusivo para uso dos 
hóspedes, um spa com salas de massagem, sala de tratamento de beleza e espaço de ioga, além de 
uma piscina semiolímpica com bar e muitas áreas de descanso. 
 
Outro destaque do hotel são os pães fabricados na padaria dentro do complexo, com a tradicional 
técnica levain, e com uma ampla variedade que vai do estilo baguette, ciabatta, brioche, pain de 
campagne, aos deliciosos croissants e pain et chocolat. 
 
O Jaguaribe Lodge& Kite faz parte da seleta lista do Roteiros de Charme, e está entre os 100 melhores 
hotéis do mundo, segundo o Travelers’ Choice, do TripAdvisor. 
 
 
2° dia - Jaguaribe Lodge– Fortim 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 
 
Gastronomia: 
O melhor da gastronomia internacional com a riqueza dos ingredientes regionais. É o que você irá 
encontrar nos menus dos dois restaurantes do Jaguaribe Lodge&Kite. 
 
Na área da piscina, há um charmoso restaurante exclusivo para os hóspedes, que está com novos e 
agradáveis espaços ao redor da piscina. Com uma decoração inspirada do Nordeste, incluindo itens 
vindos direto da Paraíba, como os belos tapetes e poltronas de fibras naturais, o local também ganhou 
um aconchegante espaço para apreciar a seleção de vinhos nacionais e importados.  
 



E aberto ao público, conheça o Jaguaribe Beach Restaurant, que conta com uma área interna ampla e 
ventilada com vista para o mar, e áreas externas, com um lindo coqueiral à beira-mar e tendas 
privativas na areia. Aberto aos hóspedes e público em geral, funciona das 10 às 17 horas, oferecendo 
opções de pratos, petiscos e drinks para aproveitar deliciosos momentos contemplando o mar, e as 
manobras dos kitesurfistas. Aos finais de semana, um DJ garante diversão e clima descontraído. 
 

 
3° dia - Jaguaribe Lodge– Fortim 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 
 
Atividades: 
O Jaguaribe Lodge&Kite apresenta uma gama de atividades e experiências para que o hóspede 
realmente se imerja no local, variando entre aventura e relaxamento. Confira alguns abaixo. 
 
Kitesurf: O Jaguaribe Lodge&Kite se tornou uma referência de spot no Ceará para prática de kitesurf, 
graças a sua localização privilegiada, próximo a um parque eólico, e no encontro do Rio Jaguaribe com 
o mar. Hoje, com o novo kite center Jaguaribe Kite, e uma equipe de 10 instrutores, com no mínimo 
inglês fluente e certificado, a estrutura é a maior no Ceará oferecendo uma escola para adultos, jovens 
e crianças, loja e locação de equipamentos. A grande novidade é a chegada da nova modalidade: o 
wing surf, esporte em que se desliza sobre a água utilizando uma asa inflável e um SUP foil, não 
depende de ventos muitos fortes e pode ser praticado na maré baixa ou alta. Com tantas opções fica 
quase impossível não se render as águas de Fortim! 
 
Passeios: Em Fortim há passeios para todos os gostos e estilos. Se você curte aventura, explore as 
belezas naturais em um divertido passeio de buggy acompanhado de guias experientes, e passando 
pelas praias e rios de nossa região, ou escolha um passeio de quadriciclo, curtindo as praias e floresta 
de cactos. Para quem não tem pressa do tempo passar, aproveite um passeio de barco pelo Rio 
Jaguaribe e Canal do Amor, ou curta momentos românticos ou com as crianças, em um passeio a 
cavalo. Escolha o mood de sua viagem, e aproveite cada segundo! 
 
Luau Jaguaribe: Um dos momentos mais mágicos da natureza, quando o sol está se pondo e a lua 
cheia aparece iluminando o mar do Ceará. Este será o cenário do Luau Jaguaribe, que vai ocorrer aos 
sábados de lua cheia, no charmoso hotel Jaguaribe Lodge&Kite, na praia do Canto da Barra, em Fortim. 
Menu e drinks especiais, DJ, música ao vivo e performance de kitesurf noturno com led, tudo isso 
exclusivamente para os hóspedes. 
 
SPA: O Jaguaribe Lodge&Kite dispõe de um spa exclusivo que oferece massagens, cuidados com a pele 
e outros tratamentos. Com produtos naturais e profissionais especializados, a estrutura de Spa oferece 
tratamentos exclusivos individuais ou para casal. Entre os tratamentos oferecidos estão: 
 

 Massagem Jaguaribe – um ritual relaxante incluindo escalda-pés 

 Massagem com Pedras – uma sequência relaxante de massagem com pedras aquecidas 

 Bambuterapia – um relaxamento profundo através de diferentes tamanhos de bambus 

 Ventosaterapia – uma liberação miofascial e ventosas para alívio de dores musculares 

 Limpeza Facial – um ritual completo de cuidados com a pele do rosto 
 
Dentre as múltiplas opções disponíveis, tenha certeza que vai encontrar entretenimento e 
relaxamento! Note que algumas atividades estão sujeitas à cobrança. 
 



4° dia - Jaguaribe Lodge – Fortim 
Café da manhã no hotel e check-out em horário oportuno. 
 
Consulte extensões para seu programa. 

 

  
 

TARIFA INCLUI: 

 

 03 noites de hospedagem no Jaguaribe Lodge com café da manhã incluso, servido diariamente na 

piscina; 

 Welcome drink; 

 Mimo na acomodação; 

 Kit Brasilidade + 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 E CONDIÇÕES 
 

  Lodge 

Single* Duplo* 

R$ 2.980,00 R$ 1.490,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

FORTIM - HOTEL JAGUARIBE LODGE (LODGE JARDIM)  
 

  Lodge 

Duplo* Triplo* Quádruplo* 

R$ 2.930,00 R$ 1.955,00 R$ 1.465,00 

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

     

FORTIM - HOTEL JAGUARIBE LODGE (LODGE FAMÍLIA OCEANO II)  
 

  Lodge 

Duplo* Triplo* Quádruplo* 

R$ 3.665,00 R$ 2.445,00 R$ 1.835,00 

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

     

FORTIM - HOTEL JAGUARIBE LODGE (LODGE FAMÍLIA OCEANO I) 

 

CONDIÇÕES:  

Validade: 30/11/2022, exceto feriados; 

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$ 330,00 a noite; 

Check-in: 15h 



Check-out: 12h 

POLÍTICAS DE CANCELAMENTO/PRÉ-PAGAMENTO: 

• Os pedidos de cancelamento ou alteração deverão ser encaminhados por escrito;  

• Até 40 dias antes da data de check-in não será cobrada multa;  

• De 39 até 20 dias antes da data de check-in: multa de 50% do valor integral da reserva;  

• Menos de 20 dias da data de check-in, ou “no show”: multa de 100% do valor integral da 

reserva.  

 

OBS: Esta regra não se aplica a Pacotes Especiais, que com menos de 30 dias da data de check-in 

será cobrada multa de 100% do valor integral da reserva.  

 

Não haverá reembolso do depósito, o saldo (quando existir) ficará disponível como crédito para 

futura hospedagem e este terá validade até seis (6) meses a partir da data do cancelamento ou 

alteração. Após essa data o crédito será cancelado automaticamente. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
Pessoa Adicional: Será acomodada no máximo duas Pessoas Adicionais em cama extra no mesmo 

ambiente da cama de casal, e a cada uma será cobrada R$ 330,00. 

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); 

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: 

• LODGE FAMÍLIA: É composto por duas suítes independentes, ligadas por uma pequena 

passarela. 

• LODGE JARDIM: Com vista para o jardim e próximo da piscina e spa, este ecolodge de 45 m² 

possuí uma varanda privativa com rede e cadeiras de descanso, cama queen size, roupeiro, sofás 

de descanso, um workspace, área de banho e banheiro com amenities naturais, frigobar e wifi 

gratuito. Acomoda confortavelmente até 3 pessoas.  

 

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. 
 
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 

 


