The Royal Windvillage, Waterfront Holiday Homes,
Garden & Spa! ★★★★

Prezado Senhor(a)/prezado hóspede(s),

Ilha do Guajirú, Brasil,
o paraíso ecológico!

Agradecemos o seu pedido e interesse de hospedar-se no boutique- & aparthotel,
the Royal Windvillage, Waterfront Holiday Homes, Garden & Spa! ★★★★
Oferecendo a acomodação mais comfortavel & luxuoso na Ilha do Guajirú, temos certeza
que você vai adorar sua hospedagem conosco.
A nossa acomodação consiste em apartamentos inteiramente mobiliados & equipados,
de 15 - 50 m2, acomodando de 2 a 5 pessoas.


Acomodação

Oferecemos-lhe(s) acomodação perfeita para suas férias, sujeita á nossa confirmação final
(de disponibilidade):
Obs. : para menos pessoas ficando que o indicado abaixo há DESCONTOS!



BAIXA ESTAÇÃO:

1/3 até 31/7/2019

apartamento CONFORTO * frente mar + vista jardim ou corridor + ar/tv:
15 m2, sem cozinha, 2 pessoas
reais 250.- p/noite/apto
apartamento LUXO **
frente mar + vista jardim, com varanda privativa ou
janelas + ar/tv:
35 m2, com cozinha, 5 pessoas
reais 475.- p/noite/apto
apartamento SUPERIOR ***
20 m2, sem cozinha,
25 m2, sem cozinha,
40 m2, com cozinha,
50 m2, com cozinha,


MEDIA ESTAÇÃO:

frente mar + vista mar,com varanda privativa + ar/tv:
2 pessoas
reais 325.- p/noite/apto
3 pessoas
reais 400.- p/noite/apto
5 pessoas
reais 500.- p/noite/apto
5 pessoas
reais 575.- p/noite/apto

1/8/2019 até 29/2/2020 (excl. 15/10 - 30/11 + 28/12 - 1/1)

apartamento CONFORTO * frente mar + vista jardim ou corridor + ar/tv:
15 m2, sem cozinha, 2 pessoas
reais 300.- p/noite/apto
apartamento LUXO **
frente mar + vista jardim, com varanda privativa ou
janelas + ar/tv:
35 m2, com cozinha, 5 pessoas
reais 525.- p/noite/apto
apartamento SUPERIOR ***
20 m2, sem cozinha,
25 m2, sem cozinha,
40 m2, com cozinha,
50 m2, com cozinha,

frente mar + vista mar, com
2 pessoas
reais
3 pessoas
reais
5 pessoas
reais
5 pessoas
reais

varanda privativa + ar/tv:
375.- p/noite/apto
475.- p/noite/apto
575.- p/noite/apto
650.- p/noite/apto

apartamento REAL****
frente mar + vista mar, com grande varanda c/jacuzzi
privativa! + ar/tv:
35 m2, sem cozinha, 4 pessoas
reais 700.- p/noite/apto

• ALTA ESTAÇÃO:

15/10 até 30/11 + 28/12 até 1/1

apartamento CONFORTO *
- 15 m2, sem cozinha,

frente mar + vista jardim ou corridor + ar/tv:
2 pessoas
reais 350.- p/noite/apto

apartamento LUXO **
janelas + ar/tv:
- 35 m2, com cozinha,

frente mar + vista jardim, com varanda privativa ou
5 pessoas

reais

575.- p/noite/apto

apartamento SUPERIOR *** frente mar + vista mar, com varanda privativa + ar/tv:
- 20 m2, sem cozinha,
2 pessoas
reais 425.- p/noite/apto

-

25 m2, sem cozinha,
40 m2, com cozinha,
50 m2, com cozinha,

apartamento REAL ****
privativa! + ar+tv, 35 m2,

3 pessoas
5 pessoas
5 pessoas

reais
reais
reais

525.- p/noite/apto
650.- p/noite/apto
725.- p/noite/apto

frente mar + vista mar, com grande varanda c/jacuzzi
4 pessoas
reais 775.- p/noite/apto

Obs.1: No caso de menos pessoas ficando há os seguintes descontos:
1 pessoa a menos
2 pessoas a menos
3 ou 4 pessoas a menos

- rs 100
- rs 100 + 50
- rs 100 + 50 + 0 + 0

Na rede, dorme 1 pessoa a mais que o numero de pessoas mencionado por apto,
a
rs 75.- p.p.p.n. (incl. cafe da manhã)
Obs.2: Para mín. 7 noites há 5% desconto (excl. alta estaçao).
Obs. 3: Estadía mín. No Reveillon: 3 noites.
As tarifas a cima estão incluso(s):
- limpeza diária,amenidades (shampoo & sabonetes), lençois & toalhas!
- um grande café da manhã (bufê), estilo Europeu/Americano, com
ovos frescos & varias delícias brasileiras preparado na sua frente!
- um petisco fim da tarde para satisfazer seu apetite!
- consumo de café, cha & água no nosso bar a Boca do Tubarao,
todo o dia!
- WIFI gratuíto em toda a propriedade & na maior parte da praia!
- uso gratuíto do nosso clube de praia & as facilidades de praia sendo:
o a piscina, super frente mar (0 mtrs!) borda infinita!
o nossos chuveiros-, toalhas- & camas de praia e os guarda-sois!
o nosso compressor de kite e área de subida & descida de kite!
o nosso deck com as almofadas, poltrona’s & sofa’s relaxantes!
- depósito gratuito do seu equipamento de praia!
- berço gratuito (na reserva) para os bebes!


Massagem

Todos os hospedes também tem direito a 10% desconto em todos pacotes de massagens
no nosso centro de wellness, gerenciado por srta. Natalia Nascimento de Sousa, uma
massaterapeuta brasileira qualificada. Para quaisquer reservas, fica a vontade de contatar
Natalia diretamente no whatsapp +55 88 99916 5831 ou e-mail nataliasousa13@gmail.com


Kitesurf, windsurf, esportes aquáticos & ação

O boutique- & aparthotel the Royal Windvillage também ofereçe todo tipo de serviço ou
assistência no nosso centro de ação em cooperação com:

WindExplorer Kiteboarding
Proprietário e instrutór certificado IKO Nicolás Capdevila,
argentino, fluentemente em espanhol, português & inglês.
e-mail: windexplorerkiteboarding@gmail.com
whatsapp: +54 933 6469 3700
Aquí, os nossos hóspedes encontram todas as opções como aulas, aluguel, supervisão,
‘upgrades’ & reparo do seu equipamento. Windexplorer também aluga pranchas direcionais
(de surf/para ondas) & caiaques. Para quaisquer informações ou reservas fica a vontade de
contatar WindExplorer directamente por e-mail ou whatsapp. Aqui, os hóspedes do
Windvillage também recebem 10% desconto sobre todos os serviços.


Translado Aeroporto

A tarifa de translado do aeroporto de Fortaleza para & do Windvillage é Rs 400.- por ida
para max 4 pessoas com sua bagagem. No caso que voce deseje reservar este translado,
por favor indique-nos ao momento de sua reserva.
Hoje, a Ilha do Guajirú, é uma peninsula, e é acessivel pelo carro normal.


Pagamento

Para todas as reservas precisamos de um depósito de no mínimo 50% do valor total da
reserva. O saldo do pagamento é para ser efetuado de no mínimo 30 dias do check-in.
Pagamentos podem ser efetuados por:


TED, cartão debito ou em dinheiro a
paypall a
cartão de crédito a

sem custo adicional
+ 5% custo adicional
+ 10% custo adicional

Reservas

Todas as reservas podem ser efeituadas pelos dados de contato a baixo ou diretamente
pelo nosso site www.thewindvillage.com
Por favor note que nosso site atualmente esta sendo atualizado por conta das tarifas
2019/2020 que nao estão atualizadas nas páginas do site “reservas/bookings” &
”tarifas/rates”). Porem, as tarifas estão sendo aplicadas & cobradas corretamente se você
reserva online, na qual você receberá uma confirmação.


O site Official de Turismo da Ilha do Guajirú

Para qualquer informaçao, sugerimos você visitar o site Official de Turismo da Ilha:

www.theflatwatersea.com or www.ilhadoguajiru.com

Esperamos você(s) e sejam bem vindos ao Royal Windvillage. Nossa equipe estará
esperando você(s) para garantir que as suas férias sejam comemoraveis!
Para qualquer informação sobre esta oferta e/ou qualquer reserva, por favor nao hesite
em nos contatar por e-mail, telefone ou whatsapp.
Rob van Lotringen
Gerente de reservas

The Royal Windvillage, Waterfront Holiday Homes, Garden & Spa! ★★★★
Via Costeira 21, Praia da Barra * Ilha do Guajirú/Itarema * Ceará - Brasil
Whatsapp/Gsm +55 88 99916 5831 * e-mail: bookings@thewindvillage.com
www.thewindvillage.com

