
Sob o sol da Toscana.
Gastronomia e aventura

Praia da Taíba, São Gonçalo do Amarante – Ceará

06 dias | 05 noites

Carmel Taíba Exclusive Resort



Dia 01 | Fortaleza - Taíba

Chegada ao Aeroporto de Fortaleza, recepção e

traslado em carro privado, com duração média

de 1h30min, até a praia de Taíba. Chegada ao

Carmel Taiba Exclusive Resort. Check-in e

hospedagem.

Dia 02, 03, 04 e 05 | Praia de Taíba

Café da manhã no hotel. Dias livres para 

desfrutar a estrutura do resort e da praia e 

realizar atividades opcionais oferecidas pelo 

hotel. Hospedagem.

Dia 06 | Praia de Taíba / Fortaleza

Café da manhã no hotel. Em horário 

determinado, traslado ao aeroporto de Fortaleza 

para embarque em voo de retorno. Fim de 

nossos serviços.

Atividades opcionais (não 

incluídas):

Bike na praia

Bicicletas adaptadas para passeios na areia da

praia estão disponíveis para os hóspedes

no Carmel Taíba Exclusive.

Consulte a recepção para solicitar uma.

Passeio de Buggy

Conheça as dunas da Taíba em um passeio que é

a cara do Ceará.

Consulte a recepção para agendar o seu passeio

de buggy com motoristas credenciados da região

e viva uma inesquecível experiência.

Aulas de kitesurf

O litoral do Ceará é um paraíso para os

praticantes do Kite. Conheça esse esporte e

agende uma aula com um instrutor para viver

uma grande aventura nos ventos cearenses.

Aulas de surf
Aprenda com instrutores da região os princípios
básicos do surf e aventure-se em uma
experiência radical que irá marcar sua estadia
no Ceará.

Prática de yoga
Contemplando uma natureza deslumbrante,
sintonize corpo e mente em uma
experiência de centralidade e equilíbrio de
energias. Conte com instrutores de Yoga
para conduzir esse momento de encontro com a
paz interior.

Incluído neste programa: 

• 05 noites de hospedagem;

• Café da manhã e jantar;

• Traslado de chegada e saída desde o aeroporto 

de Fortaleza;

Não inclui neste programa:

• Passagem aérea nacional

• Assistência Viagens

• Refeições não mencionadas

• Bebidas alcoólicas e não alcoólicas

• Despesas com documentação

• Extras de qualquer natureza

• Experiências e atividades 



Valor por pessoa em apartamento duplo, a partir de:

Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Consulte para 

feriados e datas comemorativas. O hotel aceita crianças (consulte 

tarifas). O Valor não inclui ISS (5*), informado no ato da reserva.

Vila Árvore / Vila Renda R$ 7.711

Vila Fruto R$ 9.468

Vila Fruto Loft R$ 12.722

Vila Pássaro R$ 10.512

Vila Pássaro Loft R$ 8.883

Vila Nordestina Rendeira R$ 15.391

Vila Nordestina Jangadeiro R$ 16.495
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Carmel Taíba Exclusive Resort e o COVID 19:

• Solicitação prévia de informações sobre estado de saúde e histórico de viagem aos

hóspedes;

• Possibilidade de montar o frigobar com antecedência durante o pré check in;

• Oportunidade de escolha para serviços de quarto;

• Transfer do aeroporto ao hotel privativo, em carros para uso individuais, contendo

álcool em gel e máscaras;

• O check-in poderá ser realizado na véspera da estada, através da central de

reservas;

• Toda a comunicação do hotel será através da leitura de QR CODE pelo celular,

assim dispensamos uso de papelaria, cardápios e diretórios;

• Todos os ambientes serão sanitizados após uso, além de aumentar a ventilação dos

espaços;

• Colaboradores usarão máscara, luvas e demais EPI’s, além de estarem treinados e

preparados para garantir a segurança de todos;

• Cadeiras, espreguiçadeiras e mesas serão distribuídas respeitando a distância de 1,5

metros;

• Serão disponibilizados álcool em gel e máscaras descartáveis para os hóspedes em

áreas comuns;

• Utilização de lâmpada germicida para desinfectar as bagagens;

• Atendimento com horário marcado e individualmente no SPA Carmel by Caudalie;

• Uso da academia sob agendamento, uma família por vez.


