
Pousada Vila Kalango

Jericoacoara, Ceará

A Vila Kalango guarda as características de Jeri do jeitinho que

encontrou, com velas, dunas, entre coqueiros, erguida em palafitas e pôr

do sol na janela. Além disso a pousada é totalmente integrada à natureza

e à comunidade local. Toda a estrutura homenageia a região, com

materiais produzidos por artesões locais, gente que faz Jeri desde o

começo.



Com 24 acomodações, dividas em apartamentos,

bangalôs e palafitas. Todas contam com cama king

size, lençóis de algodão, internet WI-FI, com ar

condicionado ou ventilador de teto. Tudo feito com

muito carinho convidando os hóspedes a se

desconectarem.

Valores por noite, em quarto single ou duplo:

*A pousada estará fechada para reformas de 26/04 a 27/05 (este período poderá ser ajustado sem prévio aviso).

Tipo Quarto 

Baixa Temporada 

De 17/02 a 30/06

Média Temporada

01 a 30/09 e 01 a 23/12

Alta Temporada De 

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

31/08 e 01/10 a 30/11

SGL DBL SGL DBL SGL / DBL

Apartamento

R$ 700,00 R$ 775,00 R$ 865,00 R$ 950,00 R$ 1.250,00
Bangalô

Palafita Baixa

Palafita Alta Duna

Palafita Alta Mar

R$ 865,00 R$ 950,00 R$ 1.125,00 R$ 1.250,00 R$ 1.675,00
Palafita Comfort

Apartamento 

Comfort



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


