
 

Brasilidade – Refúgios Jaguaríndia Village 
4 dias / 3 noites 

 

 

 
 
Dos mesmos idealizadores dos hotéis Vila 
Selvagem e Jaguaribe Lodge, que fazem parte 
do Roteiro de Charme e foram eleitos entre os 
melhores do mundo no Travellers’ Choice 2021 
do Trip Advisor, o Jaguaríndia Village chega para 
resgatar uma experiência pautada no slow travel, 
onde cada momento é vivido de maneira integral 
– corpo, mente e natureza. 
 
A partir de 

R$ 2.829,00 por pessoa em apto duplo Bangalô 
coqueiral com café da manhã 
 
Destaques: 
 

 Kit Brasilidade – 𝓘𝓷𝓼𝓹𝓲𝓻𝓮 𝓬𝓸𝓶 𝓒𝓪𝓵𝓶𝓪 
𝓢𝓲𝓷𝓽𝓪 𝓬𝓸𝓶 𝓐𝓵𝓶𝓪; 

 30 amplas acomodações, decoração com 
uma interpretação da cultura indígena; 

 Gastronomia sensorial; 

 Proposta de resgate de uma experiência 
pautada no slow travel, onde cada 
momento é vivido de maneira integral – 
corpo, mente e natureza 

 Astronomia sensorial, experiências 
exclusivas e personalizadas. 



  ROTEIRO 

1° dia –Jaguaríndia Village 

Chegada no hotel e dia livre para atividades pessoais. 

O Jaguaríndia Village reúne todos os elementos necessários, uma experiência onde sua liberdade, o 
conforto e a simplicidade encontram o espaço necessário para que você possa sentir novas emoções e 
encontrar novos prazeres. 

O hotel: 

Localizado em Fortim, costa leste de Fortaleza, o empreendimento inaugurado em novembro de 2021, 
nasce com o espírito ‘staycation’ e convida a todos para uma reconexão com a natureza e as raízes 
brasileiras.  

Espaço é o novo luxo. Em uma área de 50.000 m², o hotel apresenta 30 amplas acomodações, 
decoração com uma interpretação da cultura indígena pela artista plástica Anne Brunet, gastronomia 
sensorial, experiências exclusivas e personalizadas; o design é convidativo e integra a cultura indígena, 
sem comprometer o conforto e sofisticação. Uma gama abrangente e única de experiências para 
estimular, energizar e restaurar. 

A hospitalidade do Jaguaríndia é destacada em oito tipos de acomodações: Bangalôs com e sem 
piscina, Bangalôs família, Vilas Jardim e Gran Vila Jardim, sendo alguns totalmente de frente para o mar 
e outros com vista para o coqueiral e jardim. Todas as acomodações possuem ar-condicionado, frigobar, 
wi-fi e amenidades. Aprecie a vista para o mar, para o coqueiral ou ambos numa seleção maravilhosa de 
bangalôs e vilas que variam de 75 a 130 m², cada qual com seu conforto e decoração clean. 
 
2° dia - Jaguaríndia Village 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 
 
Gastronomia: 

O encontro da gastronomia regional e a culinária mundial; essa é a proposta do Jaguaríndia para 
reforçar experiências culturais, e diferentes.  

JAG Restaurante: O restaurante JAG, com dois amplos ambientes, tem um menu franco-brasileiro 

elaborado pelo chef francês estrela Michellin, Emmanuel Ruz, e o chef brasileiro Marcel Coura, 
apresentando uma mistura de sabores e sensações, combinando iguarias locais com a moderna 
culinária contemporânea ocidental. 

Kanui Bar & Jacuzzis: Especialmente criado para brindes ao pôr do sol, com atendimento exclusivo, ou 
para relaxar em uma das quatro amplas jacuzzis. Um sunset bar para vivenciar momentos únicos com 
boa música e muita diversão. 

Espaço Keiji: Localizado na área do Spa, oferece drinks funcionais harmonizados com os tratamentos 

exclusivos. A proposta de integrar uma experiência completa de reconexão também é parte da estrutura 
de wellness que o Jaguaríndia oferece. Em um espaço onde o silêncio é o protagonista, tratamentos 
holísticos de geoterapia com ingredientes naturais fazem parte do menu spa, que também oferece sauna 
úmida e massagens com produtos orgânicos premium. Sessões de yoga e pacotes personalizados 
combinando saúde física e mental poderão ser programados e personalizados de acordo com o objetivo 
de cada hóspede. 

 
3° dia –Jaguaríndia Village 



Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 

Experiências e Atividades: 

O Jaguaríndia Village acredita piamente na filosofia de que todos os dias devem ser únicos e especiais; 
por isso, oferece experiências e atividades que permitam seu proveito constante e variado. 

Jaguaribe Kite:Fortim é considerado hoje como o melhor spot de kite no Ceará, e a nova estrutura do 

Jaguaribe Kite abrigará o maior centro-escola com certificação internacional de kitesurf do país. 
Professores e instrutores experientes, com certificação internacional, além de locação de equipamentos 
estarão disponíveis aos hóspedes do Jaguaríndia e visitantes. 

Jaguaríndia Pool: Imagine-se mergulhando em uma piscina semiolímpica com borda infinita em todos 

os lados, formando uma verdadeira passarela a caminho do mar. Ao redor, coqueiros e outras 
vegetações nativas, criando uma harmonia perfeita com as belezas naturais da região. 

Yoga: A proposta de integrar uma experiência completa de reconexão também é parte da estrutura de 

wellness que o Jaguaríndia irá oferecer. Sessões de yoga e pacotes personalizados combinando saúde 
física e mental, poderão ser programados e personalizados de acordo com o objetivo de cada hóspede. 

Ywi Spa: O Espaço Ywi (“Terra”) aposta no respeito entre meio ambiente, natureza e ser humano. 

Vamos proporcionar essa harmonia em cada detalhe, garantindo um desligamento do mundo exterior 
em um lugar projetado para o relaxamento e a conexão com a essência. As experiências e tratamentos 
são preparados para promover uma reconexão do corpo com a natureza, e terão duração de 1 a 3 
horas. Todos os produtos utilizam ingredientes naturais puros da Amazônia Brasileira, para proporcionar 
o contato do que há de mais belo e valioso que este mundo tem a oferecer. O spa também oferece 
sauna úmida, aulas, sessões de yoga e pacotes personalizados combinando saúde física e mental, que 
poderão ser programados e personalizados de acordo com o objetivo de cada hóspede. 

 
4° dia –Jaguaríndia Village 

Café da manhã no hotel, e check-out em horário oportuno. 

 

  INCLUI 

 Mimo de Boas Vindas - Exclusivo Campanha Brasilidade  

 3 noites de hospedagem de acordo com a categoria escolhida com café da manhã com produção 
diária de pães artesanais; 

 Kit Brasilidade – 𝓘𝓷𝓼𝓹𝓲𝓻𝓮 𝓬𝓸𝓶 𝓒𝓪𝓵𝓶𝓪 𝓢𝓲𝓷𝓽𝓪 𝓬𝓸𝓶 𝓐𝓵𝓶𝓪. 
 

Tarifa não inclui: 

 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Traslados; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 



VALORES 
 

  Jaguaríndia Village 

Acomodação 
Valor do Pacote 

Máx. de 
Hóspedes 

Bangalô Coqueiral R$ 2.829,00 2 

Bangalô Oceano R$ 3.429,00 2 

Bangalô Família R$ 1.809,00 4 

Bangalô Oceano & Piscina R$ 4.269,00 2 

Bangalô Coqueiral & Piscina R$ 3.549,00 2 

Bangalô Família & Piscina R$ 2.229,00 4 

Vila Jardim R$ 1.989,00 4 

Gran Vila Jardim R$ 1.509,00 6 

Pessoa Adicional R$ 1.149,00 1 

 *Preços por pessoa conforme n° 
máx. de hóspedes  

INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES: 

 

Validade: Estadia entre 01/11/21 e 30/06/22, exceto em períodos de feriados e black outs. 

Sujeitas a alteração e disponibilidade sem aviso prévio. 

 
Promoção aplicável até: 30/06/22 
 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  

Devem ser solicitados com até 30 dias de antecedência à data do check-in. O cancelamento 
da reserva, no prazo sinalizado incidirá na expedição de carta de saldo, no valor já pago pela 
reserva. A carta de saldo, quando houver, ficará disponível com o crédito para futura 
hospedagem e está terá validade de até seis(6) meses a partir da data do cancelamento ou 
alteração.Após essa data o crédito será cancelado automaticamente. Uma vez não sendo 
respeitado tal prazo, haverá incidência de multa, conforme explicitado abaixo: 
 
• De 30 a 15 dias – 50% de multa e reembolso do saldo ou 5% de multa e carta de saldo;  
• menos de 15 dias – 100% de multa não havendo reembolso do valor pago tendo o cliente 
como única opção os 5% de multa com carta de saldo. 
 
Obs.: A operadora de turismo pode cobrar até 20% de multa em caso de reembolso. 



 
Alterações de datas de pacotes: Será cobrada multa de 5% (cinco por cento) do valor 

integral do pacote para cada alteração solicitada, bem como eventuais diferenças de preços 
entre os tarifários entre um período e outro. Deve ser observado o prazo limite de 03 dias úteis 
de antecedência para solicitação de alterações de datas. 
 
Animais: São proibidos no hotel, ficando por conta do cliente os ônus decorrentes da 

inobservância desta regra. 
 

 

 

  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. 

 

 


