
Zorah Beach Hotel

Trairi, Ceará

De frente para a Praia do Guajiru no município de Trairi, aproximadamente 130

km de Fortaleza, o Zorah Beach Hotel foi buscar inspiração no espírito asiático

com toques tropicais para apresentar o seu conceito de exclusividade. Clima de

tranquilidade, sofisticação e privacidade num ambiente rodeado por belezas

naturais, dentre dunas, coqueirais, praia de areia branca quase deserta, águas

mornas e tranquilas e piscinas naturais na maré baixa.



Suas 23 acomodações são divididas em 4 categorias, sendo 01 Vila, 05 Bangalôs, 16 Suítes e 01

Casa Família. A decoração com elementos típicos da Turquia e Marrocos, dão um toque especial

nos ambientes. Todas as peças foram produzidas artesanalmente e contam com assinatura dos mais

renomados artistas, como MKhan e Kripal Singh (responsável pela restauração da arte na Índia).

O hotel conta com um SPA, onde o massagista

internacionalmente reconhecido, Frederico Signorini

proporciona momento único, capaz de renovar as

energias dos hóspedes usando técnicas como Shiatsu,

Holfing, entre outras. Já o restaurante conta com o

cardápio elaborado pelo Chef indiano Taslim Ahmed,

que participou do I Festival de Comida Asiática Índia.

Valores por noite, em quarto single ou duplo:

*Estadia mínima de 3 diárias em Janeiro e Julho e 2 diárias no restante do ano.

Tipo Apto.
Baixa Temporada

De 01/02 a 30/06

Média Temporada

De 01/08 a 30/11

Alta Temporada

De 01 a 31/07

Suite R$ 1.010,00 R$ 1.135,00 R$ 1.265,00

Bangalô R$ 1.515,00 R$ 1.770,00 R$ 1.990,00

Vila R$ 2.615,00 R$ 3.035,00 R$ 3.445,00

Itens comuns a todas as acomodações: cama super king size (2m x 2m), lençóis e roupa de

banho de algodão egípcio, travesseiros de pluma de ganso, roupão, amenities L’Occitane,

secador de cabelo, cofre digital, frigobar, ar condicionado split inverter, cafeteira Nespresso,

telefone, Sky TV, Internet WI-FI.



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

Feriados:

Tipo Apto. Semana Santa (1) Feriados 3 noites (2) Feriados 2 noites (3)

Suite R$ 5.055,00 R$ 3.790,00 R$ 2.530,00

Bangalô R$ 7.950,00 R$ 5.960,00 R$ 3.975,00

Vila R$ 13.780,00 R$ 10.335,00 R$ 6.890,00

Informações Importantes:
Políticas de Cancelamento:

• Até 31 dias antes da data do check-in penalidade de 20% 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;

• Todas as acomodações e ambientes do hotel são para não fumantes.

OBS:

• Disponibilidade sob consulta;

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

grandes eventos, 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:

• Até 3 anos – cortesia (desde que durmam em berço ou na mesma cama que os pais);

• Acima de 4 anos é cobrado o valor de cama extra (sob consulta).

(1) Semana Santa – de 01 a 04/04/2021;

(2) Feriados 3 noites – Corpus Christi de 03 a 06/06/2021, Proclamação da República de 12 a 15/11/2021;

(3) Feriados 2 noites – Tiradentes de 20 a 22/04/2021, Trabalho de 30/04 a 02/05/2021, Independência de 06 a

08/09/2021, Nossa Senhora Aparecida de 11 a 13/12/2021, Finados de 01 a 03/11/2021.


