
Mapa & instruções como chegar

        O Windvillage Casas de Férias, Jardim & Spa!
Praia da Barra 21 - Ilha do Guajirú 

Ceará – Brazil 

Serviço translado Guajirú 

Se você prefere um translado fácil e barato para chegar na Ilha do Guajirú, nós sugerimos que você 
simplesmente reserva no Serviço de Translado de Guajirú!

Este serviço, baseado num carro ou minibus dependendo do numero de pessoas viajando, esta sendo 
operado diariamente entre o Aeroporto Internacional  de Fortaleza/aeroporte Guajirú Norte e Ilha do Guajirú.

Para informaçoes e mais detalhes, por favor contate-nós via bookings@thewindvillage.com!

Você tambem pode dar um recado no momento de fazer sua reserva online, para que possamos contatar-lhe.

Uma indicaçao de custo: o Translado custa Rs 350 ida só
(cabendo 4 pessoas + bagagem) Aeroporto Fortaleza – Ilha do Guajirú



Aluguel de Carro

Para aluguel de carros, o mais fácil é para organiza-lo diretamente da sua casa ou de contatar 
as empresas de aluguel de carro no aeroporto aonde você esta chega.

Para uma lista das empresas de aluguel de carro disponiveis no aeroporto, por favor visite:
http://www.ilha-do-guajiru.com/gettingthere_carrental.html

Alugar um carro no Ceará geralmente e muito barato! Conta em approxte. Rs 50.- por dia para um carro simples, 
approxte. Rs 60.- por dia se você apprecia tar/rádio/cd, ou approxte Rs 250.- 

por dia se vôce quiser alugar um 4 x 4 Toyota Hilux camionete.

Ter um carro no Ceará é um prazer em varios aspectos: você pode visitar a regiao, fazer passeios de um dia so para 
Preá ou Jericoacoara e tera toda liberdade para fazer compras ou aproveitar a vida noturna qualquer dia na Itarema & Acaraú.
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Caminho Fortaleza para Itarema



Caminho Jeriocoacoara para Itarema



Caminho Itarema para Ilha do Guajirú



Serviço Helicóptero

Chegando na Ilha do Guajirú em estilo…

Se você nao gosta de viajar approxte. 1 ½ hora de carro e nao tem problemas de gastar alguns euro’s a 
extra para ter uma experiençia que você nunca mais esquece, pode pegar o Serviço de Helicoptero!

Saindo todos os dias do aeroporto vizinho a Fortaleza, você pode escolher, dependendo do numero de pessoas que lhe acompanham, 
de uma serie de helicopteros novos, modernos e de tamanho diferente que deixam você em somente 45 minutos na Praia da Barra, 

na Ilha do Guajirú.

Realmente vale gastar uma parte do seu dinheiro de férias: imagina como é bonito o litoral de Ceará…

O custo desta experiencia é extremamente barato: approxte. Rs 5000.- por ida de Fortaleza para Ilha do Guajirú, 
cabendo 5 passageiros + bagagem.

Para detalhes e reservas por favor contate:

Sr. Fernando Justino 
Tel: 085 3476-2309 
Fax: 085 3476-8350 

Cell phone: 085 8804-6025 
E-mail: comercial@nordestetaxiaereo.com.br 

Website: www.nordestetaxiaereo.com.br 
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