
Pousada Rancho do Peixe

Praia do Preá, Ceará

Com mais de 200 mil m² de área preservada à beira mar, a Pousada Rancho do

Peixe cuida de você, da natureza e da cultura local. Uma experiência essencial e

inesquecível de imersão na natureza com tranquilidade e ventos constantes, como

viver em um vilarejo de pescadores. Todos os 26 Bangalôs são pé na areia e tem

varanda com rede e espreguiçadeira. Podem receber até 4 pessoas e são equipados

com tudo o que você precisa: 1 cama king size, 2 camas de solteiro, frigobar,

cofre, ventilador de teto e WI-FI.



No Rancho do Peixe é possível saborear um drink ou uma refeição leve enquanto

aproveita o sol, o vento e o mar morno do Ceará. Uma piscina com raia de 25 m², 2

lounges e 1 restaurante com referências culinárias do mundo inteiro aliada à temperos e

ingredientes locais. O SPA tem vista para o mar e uma arquitetura aberta para o

hóspede sentir o vento. Uma das melhores escolas de Kitesurf aliada às melhores

condições da região, proporcionam a incrível experiência da prática do esporte.

Bangalô Praia
Com 80 m², nossos bangalôs têm vista para a

praia e foram inspirados na arquitetura local, em

que a madeira é permeada pelo vento, sem a

necessidade de ar condicionado. Eles são a sua

casa na praia.

Bangalô Coqueiral
Com 80 m², nossos bangalôs ficam dentro de um

grande coqueiral para você escutar o farfalhar

das folhas misturado ao som dos pássaros. São

acolhedores e reservados.

Valores por noite, em quarto single ou duplo:

Tipo 

Quarto 

Baixa Temporada (1)

De 17/02 a 30/06

Média Temporada (2)

De 01 a 30/09 e 01 a 23/12

Alta Temporada (3)

De 02/01 a 11/02, 01/07 a 

31/08 e 01/10 a 30/11

SGL DBL SGL DBL SGL / DBL

Bangalôs 

Coqueiral
R$ 470,00 R$ 520,00 R$ 810,00 R$ 895,00 R$ 1.190,00

Bangalôs 

Praia
R$ 585,00 R$ 645,00 R$ 980,00 R$ 1.090,00 R$ 1.490,00

*A pousada estará fechada para reformas de 01 a 31/03 (este período poderá ser ajustado sem prévio aviso).



Informações Importantes:
Políticas de Cancelamento:

• Até 31 dias antes da data do check-in penalidade de 10% sobre o valor total da reserva;

• De 30 a 16 dias antes da data do check-in penalidade de 50% sobre o valor total da reserva,

cancelamento fora deste prazo acarretará na cobrança do valor integral da reserva.

Condições Gerais:

• Check-in às 14h00 e Check-out às 12h00;

• As diárias incluem café da manhã servido no restaurante do hotel;

• Taxa de Turismo: R$ 5,00 por pessoa/por dia (a cobrança é feita pela prefeitura na entrada da

Vila).

OBS:

• Disponibilidade sob consulta;

• Todos os valores estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e não são válidos para períodos de

grandes eventos, Feriados, Carnaval, Natal e Réveillon. Neste caso, consulte a disponibilidade e

tarifas vigentes.

Consulte-nos para:

• Passagem Aérea – Cidade de Origem/Rio de Janeiro/Cidade de Origem;

• Traslados – aeroporto/hotel/aeroporto;

• Locação de Veículo;

• Demais serviços.

Política para Crianças:

• Cortesia de 1 criança até 7 anos (desde que na mesma acomodação com 2 adultos).

contato@mercatur.com.br | mercaturturismo.com.br | 51 3026.8055


