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M A G A Z I N EM A G A Z I N E

BEACH PARK ,  UM DOS  PR INC I PA IS 
COMPLEXOS  TUR Í S T ICOS  DA  AMÉR ICA  LAT INA

O Beach Park, localizado a 20 minutos de Fortaleza, na praia de Porto das 
Dunas, é um dos principais complexos turísticos da América Latina e o único 
do Ceará. São mais de 180 mil metros quadrados de diversão e emoção, 
que atrai anualmente aproximadamente 1,3 milhão de visitantes de diversos 
lugares do mundo. Além dos resorts e do parque aquático, o empreendimento 
oferece ainda o Beach Park Praia, uma área de lazer e turismo com lojas, 
restaurantes, bares, entre outras atrações. Por conta do potencial turístico 
da região, o Beach Park tem investido na ampliação do complexo, com o 
desenvolvimento de novos equipamentos e serviços para oferecer opções 
inéditas de entretenimento e lazer.
O Complexo Beach Park é um conglomerado com as seguintes áreas:
Aqua Park: Instalado numa área de 55.000 m², é o maior e mais bem equipado 
parque aquático da América Latina. Com uma completa estrutura de lazer, o 
parque oferece diversas opções de entretenimento como o Maremoto, a maior 
piscina de ondas da América Latina, que agora conta com áreas de descanso 
com duchas, 400 novas espreguiçadeiras, fraldário e novas cabanas especiais 
para relaxar com mais privacidade. São oito chalés privados localizados 
próximos às piscinas e na ilha do Maremoto. As cabanas acomodam até 
20 pessoas ao mesmo tempo, com sofás, televisão, frigobar abastecido, 
espreguiçadeiras, toalhas e serviço exclusivo de garçons que garantem conforto 
e privacidade aos clientes. O espaço tem ainda a loja Shop Shop e um renovado 
paisagismo que proporciona maior frescor e conforto à área. O Acqua Circo, 
o maior e melhor playground aquático do mundo e premiado pela IAAPA 
(International Association of Amusement Parks and Attractions) com o Best New 
Product e o Impact Award 2011, é outra opção de divertimento, com 52 diferentes 

brinquedos, alcançando um total de 
131 equipamentos voltados para 
crianças de até 12 anos de idade, 
instalado em uma área de 1.300 m², 
movimentando mais de 1 milhão de 
litros de água por hora. O tema circo 
está presente em brinquedos como 
canhões, jatos, duchas, chafarizes, 
escorregadores, túneis, pedalinhos 
fixos e gangorras. Uma piscina rasa 
central, coberta por duas lonas 
estilizadas, representa o grande 
picadeiro e ainda oferece uma 
proteção solar para os pequenos. Ao 
redor da piscina, espreguiçadeiras e 
cadeiras para que os pais possam 
acompanhar a diversão dos filhos 
com conforto, além de pontos de 
venda de alimentos e bebidas.
O Aqua Park também conta com 
atrações como o Insano, um dos 
mais altos toboáguas do mundo; 
a Arca de Noé, uma área voltada 
especialmente para as crianças; o 
Ramubrinká, uma torre de 24 m com 
07 toboáguas.

PORTOdasDUNASPORTOdasDUNAS

COMPLEXOS  TUR Í S T ICOS  DA  AMÉR ICA  LAT INA

PORTO
DAS DUNAS
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Beach Park, located at 20 minutes from Fortaleza, at 
the Porto das Dunas beach, is one of Latin American’s 
main tourist complexes and the only one in Ceará state. It 
comprises more than 180,000 square meters of fun and 
excitement, attracting approximately 1.3 million visitors 
from all over the world every year. In addition to the resorts 
and the water park, the project features Beach Park Praia, 
a leisure and tourism area with stores, restaurants, bars and 
other attractions. In view of the region’s tourism potential, 
Beach Park has invested in expanding the complex, with 
the development of new equipment and services to offer 
unique entertainment and leisure options.
The Beach Park Complex is a conglomerate with the 
following areas:
Aqua Park: Installed in a 55,000 m² area, it is Latin America’s 
largest and best equipped water park.
With a complete leisure structure, the park offers several 
entertainment options, such as Maremoto, Latin America’s 
largest wave pool, which now has a lounging area with 
showers, 400 new pool chairs, baby changing facilities and 
new special huts to relax with more privacy. There are eight 

private chalets close to the pools and the Maremoto island. 
The huts house up to 20 people, with sofas, TV, full mini-
bars, pool chairs, towels and exclusive waiters who ensure 
clients’ comfort and privacy. It also features the Shop Shop 
store and new landscaping, providing the area with greater 
freshness and comfort.
Acqua Circo, the world’s largest and best water playground, 
which received the Best New Product and Impact Award 2011 
awards from the International Association of Amusement 
Parks and Attractions, is another entertainment option, 
with 52 different toys, totaling 131 items for children aged 
12 and under, in an area of 1,300 m², handling more than 1 
million liters of water per hour. The circus theme is present in 
toys, such as cannons, jets, showers, fountains, slides, fixed 
pedal boats and seesaws. A central shallow pool, covered 
by two sterilized canvases, represents the circus ring and 
offers kids protection from the sun. Around the pool, there 
are chairs to allow parents to comfortably monitor their 
children, and stands selling food and beverages.
Aqua Park’ attractions include Insano, the world’s highest 
water slide; Arca de Noé, an area focused on children; and 
Ramubrinká, a 24-meter tower with 7 water slides.

BEACH PARK ,  ONE  OF  LAT IN  AMER ICA’S  MA IN  TOUR IS T  COMPLEXESBEACH PARK ,  ONE  OF  LAT IN  AMER ICA’S  MA IN  TOUR IS T  COMPLEXES
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Distância de Fortaleza
Distance from Fortaleza

Litoral Oeste
Icaraí.........................20 km
Cambuco..................30 km
Pecém......................50 km
Paracuru...................85 km
Lagoinha.................105 km
Flecheiras...............125 km
Guajiru....................135 km
I. de Amontada........200 km
Jericoacoara...........302 km

Litoral Leste
Praia Do Futuro.........8 km
Porto das Dunas.......25 km
Prainha................... .32 km
Iguape.................... .46 km
Caponga..................67 km
Morro Branco...........85  km
Praia das Fontes......91 km
Canoa Quebrada....151 km
Natal.......................500 km
Recife.....................800 km
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Avenida Zezé Diogo, nº 2771, 
Barraca D, Bairro Praia do Futuro

60182-026 Fortaleza

+55 85 32346094
WHATSAPP : 85-99988240

E-mail:vojnilopraia@gmail.com
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M A G A Z I N E M A G A Z I N E

De onde você é?
Meu nome é Estefania Rosa, sou 
da Praia do Cumbuco, Ceará, 
Brasil.
Em que você trabalha?
Além de ser atleta, sou instrutora 
de kitesurf, modelo  e  trabalho em 
projetos sociais com crianças da 
comunidade, ensinando kitesurfe 
e futebol.
O que você mais gosta em Fortaleza?
Gosto muito das praias, do clima, 
da tranquilidade, das frutas tipicas. 
Tudo é bom no nosso Ceará.  
Sempre que eu posso, estou na 
água, aproveito tudo o que está ao 
meu redor. 
Em quais países já trabalhou?
O kitesurfe é a prioridade na 
minha vida. O prazer de velejar 

ESTEFANIARosaESTEFANIARosa

é uma sensação que só o kite 
proporciona. Eu não  consigo 
viver sem. Todos os meus projetos 
futuros têm como ponto inicial o 
kitesurfe.
O que é moda pra você?
Em 2013, Tailândia e Boracay. 
Em 2014 competi na Indonésia, 
Caliraya e Boracay.
Titulos:
Bicampeã brasileira em 2012 e 
2013. E também sou Campeã 
Cearense 2010, 2011, 2012,2013.
Campeã KTA (Kite Tour Asia) 
2014 e Campeã PKA (Philippine 
Kiteboarding Association) Caliraya 
2014.
Qual a melhor balada de Fortaleza?
Gosto de todos os tipos de musica. 
Influência do meu pai, que tocava 
violão pra mim quando eu era 
criança.Antes de competir, gosto 
de escutar O Rappa, Charles 

Brown Jr., NX0... geralmente 
música brasileira.

Where are you from?
My name is Estefania Rosa. I live 
in Cumbuco Beach, Ceará, Brazil. 
What do you do?
In addition to being an athlete, I’m 
also a kitesurfing instructor, model 
and work with social projects for 
children in the community (kite and 
soccer).
What do you like most in Fortaleza?
I love the beaches, the weather, 
the tranquility, the typical fruit, 
everything is good in Ceará. 
Whenever I can, I´m on the water! I 
enjoy everything that is around me. 
Which  countries did you work? 
Kitesurfing definitely is priority 
in my life now. The pleasure of 
sailing, a feeling that only  kitesurf 
provides. I can not live without. All 

my future projects, has kitesurfing 
as starting point.
What is fashion to you?
In 2013 I went to Asia to compete 
in Thailand and Boracay.
In 2014 I returned to Asia, but this 
time to Indonesia, Caliraya and 
Boracay.  
Title:
2X Brazilian Champion, 2012 and 
2013. 4X Champion of Ceará 
2010, 2011,2012 and 2013.
KTA (Kite Tour Asia) Champion 2014 
and PKA (Philippine Kiteboarding 
Association) Champion Caliraya 
2014.
Which is the best party in fortaleza?
I like all kinds of music. That´s 
influence from  my father that used 
to play the guitar for me when I 
was little. Before competing, I like 
to listen O Rappa, Charles Brown, 
NX0 ... usually Brazilian music.
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ROTEIRO
COSTA OESTE

Por NANDO Nicassio

Partindo de Fortaleza pela Costa do Sol Poente 
existe três destinos que você não pode deixar de 
visitar se a ideia é experimentar sofisticação.

Um pouco mais de 100 km ao norte de Fortaleza há 
o Hotel Boutique Orixás, em Flecheiras, para mim o 
melhor na costa do Ceará. Flecheiras é famosa por 
seus atrativos naturais e piscinas formadas entre 
as pedras na maré baixa, além de belas dunas e 
vastos coquerais que são cenário de um belíssimo 
pôr-do-sol. Saindo da cidade você pode explorar 
as dunas em um passeio de buggy ou quadriciclo. 
Gastronomia à base de frutos do mar e doces feitos 
com algas marinhas são um diferencial do local.
O artesanato é famoso por lá também, peças de renda e bilro produzidas 
pelas mulheres locais são uma exclusividade dessa praia do Trairi.
Perto dali, na Praia do Guajiru, podemos desfrutar de um novo projeto de 
bangalôs feito com muito charme. Trazendo o estilo hindu ao Ceará, o hotel 
Zorah foi inaugurado há poucos meses com muito sucesso.
Guajiru ainda é uma vila de nativos e pescadores que deixam suas 
jangadas no mar e descansando na areia, mas a cada dia a praia está se 
tornando mais colorida devido aos novos turistas que praticam kitesurf     
e chegam a cada ano para curtir a boa estrutura de barracas, escolas 
de kite e restaurantes. Se formos mais 100 km pela estrada ou pela praia 
chegamos a Icaraí de Amontada, onde a VillaMango tem vários bangalôs 
construídos sobre palafitas à beira-mar que vão fazer você desfrutar da 
melhor experiência chique-rústico em uma praia quase particular.
Esta é uma praia tranquila onde a natureza construiu um paraíso com mar 
deslumbrante. A enseada é ideal para praticantes do kitesurf pois a água é 

calma e morna, o 
que tem também 
é perfeito para 
banhos e para 
assistir um 
fantástico pôr-
do-sol. 
Ventos de mais de 
20 knots sopram 
diaramente e 
boas escolas já 
estão instaladas 
o f e r e c e n d o 
i n s t r u t o r e s 

de kitesurf credenciados e 
experientes.
A última parada está a 300 km de 
Fortaleza e é a famosa Jericoacora. 
Conhecida por sua beleza natural, 
um destaque especial pode ser 
feito para a Vila Kalango, com 
sua proposta rústico de luxo 
na vila. O Rancho do Peixe que 
fica a poucos quilômetros, no 
Preá, e também oferece serviços 
excelentes. o novo hotel My Blue 
também é destaque oferecendo 
os melhores seviços.
Jeri é certamente o destino mais 
abrangente por ter tudo o que 
se procura em um só destino 
turístico: cenários paradisíacos, 
ondas e vento para esportes 
radicais, lagoas de água cristalina 
e boa gastronomia. A alegria e 
receptividade dos nativos desta 
vila tranquila é outro fator que faz 
você se sentir em harmonia a cada 
momento na vila. A energia de Jeri 
é incomparável, com merecido 
reconhecimento como uma das 
mais belas praias do mundo.
Sem dúvida, esta seleção de 

M A G A Z I N E

Roteiro com sofisticação pela Costa OesteRoteiro com sofisticação pela Costa Oeste

ROTEIRO
COSTA OESTE

hotéis e serviços è  DIGNO 
DE DESTAQUE nesta viagem 
inesquecível que comprovam 
que, tanto o ambiente como as 
proposta distintas de serviços 
e acomodações, tornam a sua 
viagem única e inesquecível.

SOPHISTICATED TOUR 
IN THE WEST COAST

By NANDO Nicassio
Leaving Fortaleza by the Setting 
Sun Coast there three destinations 
you can not miss if your idea is to 
try sophistication. A little over 100 
miles north of Fortaleza there is 
the Hotel Boutique Orixás, at 
Flecheiras, for me the best in the 
Ceará coast. Flecheiras is famous 
for its natural beauty and pools 
formed among the rocks at low 
tide. Beautiful dunes and vast 
coqueirais that are the scenario 
for a beautiful sunset. Leaving the 
city you can explore the dunes on 
a buggy or quad ride. Gastronomy 
based on seafood and sweets 
made with seaweed is an attraction 
in here. The crafts are famous too, 
renda and bilro produced by local 
women are exclusive on this beach 
of Trairi. Nearby, on Guajiru Beach 
you can enjoy a new proyect 
with bungalows made with lots 
of charm. Bringing hindu style 

M A G A Z I N E

to Ceará, the hotel Zorah 
opened a few months ago 
with great success. Guajiru 
is still a village of natives 
and fishermen who leave 
their rafts at sea and resting 
on the sand, but every day 
the beach is becoming 
more colorful due to new 
tourists who practice kitesurfing 
and come every year to enjoy the 
good structure of barracas, kite 
schools and restaurants. If we go 
more than 100 km by road or along 
the beach we arrive in Icaraí de 
Amontada, where VilaMango has 
several bungalows built on stilts by 
the sea that will make you enjoy 
the best rustic - chic experience on 
an almost private beach. This is a 
quiet beach where nature has built 
a paradise with stunning sea views. 
The cove is ideal for practitioners 
kite because the water is calm and 
warm, which is also is perfect for 
sunbathing and watching amazing 
sunsets.
Winds over 20 knots blowing every 
day made some good schools 
come here and kite instructors are 
already teaching on this beach.

The last stop is 300 km 
from Fortaleza, the famous 
Jericoacoara. Known for its 
natural beauty, special mention 

may be made? to Villa Kalango 
with its rustic luxury proposal in the 
village. Rancho do Peixe is a few 
miles away, in Prea, and also offers 
excellent services. The new My 
Blue hotel is also featured offering 
the best sevices.
Jeri is certainly the most famous 
destination for having everything you 
demand in one tourist destination:  
paradisiacal scenarios, waves and 
wind  to extreme sports, crystal 
clear laggons and good food. The 
joy of the natives of this quiet village 
is another factor that makes you 
feel at harmony at every moment 
in the village. Jeri´s energy is 
incomparable with deserved 
recognition as one of the most 
beautiful beaches in the world.
No doubt this selection of hotels 
and services are WORTHY OF THIS 
FEATURED unforgettable journey 
proving that both the environment 
and the different proposed service 
and accommodations make your 
trip unique and unforgettable.

Icaraizinho de AmontadaPrea
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M A G A Z I N EM A G A Z I N E

O Orixás Art Hotel foi eleito o melhor hotel de pequeno porte do Ceará e o 
quinto melhor do Brasil na mesma categoria, pelo Tripadvisor 2014 Travelers 
Choice. 
Como o próprio nome sugere, o hotel é um projeto arrojado no qual o rústico 
convive com a sofisticação, o conforto e, é claro, o charme. Localizado 
sobre o mar da costa oeste, na bucólica aldeia de Flecheiras, no Trairi, a 120 
quilômetros de Fortaleza, o hotel conta com área de praia exclusiva e tem em 
sua estrutura o princípio de harmonia com a natureza. O Orixás foi projetado 
para se agregar à exuberância da natureza local. E em sua decoração, 
misturam-se objetos de arte, quadros e esculturas doa mais diferentes 
estilos, como o africano, indígena e mediterrâneo, que se moldam a estrutura 

e arquitetura do ambiente. Na 
galeria de arte, estão expostas 
obras produzidas por artistas das 
Casas Orixás, de Portugal, e de 
Embu das Artes, São Paulo.
Um dos atrativos mais famosos 
da Praia de Flecheiras são as 
piscinas naturais que se formam 
na maré baixa. A paisagem é 
única e um mergulho nestas águas 
calmas e transparentes é uma 

O charme do CearáO charme do Ceará

ORIXÁS
ART HOTELM A G A Z I N E

experiência inesquecível. Ao redor, coqueirais e dunas brancas 
complementam o cenário.  

Na volta da praia, em uma das 20 suítes de alto padrão, você 
pode descansar na sua piscina privativa com vista para o mar. Ao 
sair da suíte, pelo hotel você vai desfrutar da galeria de arte, loja 
de artesanato, piscina com bar molhado, hidromassagem, sauna, 
spa, beach lounge, academia, restaurante e bar. A horta orgânica, 
outro diferencial do hotel, é onde são colhidos os ingredientes, 
livres de agrotóxicos, usados nos pratos do Restaurante Orixás.

Mais de três décadas de tradição e 
experiência em alta culinária brasileira e 
internacional permitem ao Restaurante 
Orixás de Flecheiras um serviço de alta 
qualidade. Tal experiência foi adquirida nos 
restaurantes Orixás de Embu, em Embu 
das Artes, e no Orixás Sintra, na cidade de 
Sintra, em Portugal. No Ceará a cozinha é 
comandada pelo Chef Antonio Antunes de 
Araujo e oferece uma culinária tipicamente 
brasileira e com pratos internacionais. Drinks 
com frutas tropicais típicas podem ser 
apreciados à beira-mar. À noite, você pode 
relaxar tomando um dos vinhos da adega do 
restaurante.
O restaurante fica na praia, com esplanada, 
espreguiçadeiras e  serviço de praia. Tudo 
com o objetivo de atender e aguçar desejos 
gastronômicos. É neste mesmo ambiente 
que os hóspedes tomam o seu café-da-
manhã, servido por uma staff treinada para 
o melhor acolhimento.

GASTRONOMIAGASTRONOMIA
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Divididas em 5 categorias, não 
importa qual seja a sua suíte 
você vai aproveitar sua piscina 
privativa. A suíte Master Plus 
possui dois amplos quartos. 
A Master oferece um mirante 
com vista panorâmica do 
mar.A Executiva  é situada na 
cobertura e possui solário. A 
Luxo Superior oferece vista para 
o mar e jardim. A Luxo oferece 
além da piscina, também um 
jardim privativo.  

Além de oferecer serviços como passeios de buggy, passeio de 
catamarã, quadricíclo e jangada, existe também a opção mais radical: 
aulas de kitesurfe, windsurfe, SUP (stand-up-paddle) e kaiake podem te 
proporcionar um pouco de adrenalina. 

Se a ideia é relaxar, o Orixás conta 
com um exclusivo SPA que traz 
atendimento personalizado para 
os clientes de acordo com as 
necessidades do hóspede.

ORIXÁS
ART HOTEL M A G A Z I N E

SU ÍTESSUÍTES

ATRAÇÕES TUR ÍST ICASATRAÇÕES TUR ÍST ICAS

ORIXÁS
ART HOTEL

O Personal Spa Odoya oferece a seus hospedes 
os serviços de personal SPA que consiste em um 
atendimento personalizado. Neste caso há uma 
consulta preliminar na chegada ao hotel com uma 
terapeuta nutricionista naturalista. É ela quem avalia e 
estabelece o programa alimentar com o valor calórico 
diário de acordo a suas necessidades especificas, 
assim como tratamentos e atividades. O Spa Odoya 
encontra-se à disposição dos hóspedes do hotel e 
oferece o serviço “Day Spa” com outros serviços e 

tratamentos para relaxar e 
cuidar da saúde. 

Além de estar entre os 
melhores hotéis do Brasil, o 
Orixás Art Hotel faz parte da 
Associação de Hotéis Roteiros 
de Charme, sendo o único 
hotel da Costa Oeste a fazer 
parte da categoria. Em 2012, 
o hotel teve sua qualidade 
reconhecida pela Prefeitura de 
Fortaleza, ganhando o prêmio 
de Melhor Hotel.

M A G A Z I N E

Orixas Hoteis Ltda
www.orixashotel.com.br
carel@orixashotel.com.br

(85) 3351-3114
(85) 8200-5372
(85) 9997-1999

OUTROS PRÊMIOSOUTROS PRÊMIOS
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ORIXÁS
ART HOTEL M A G A Z I N E

The Orixás Art Hotel was voted the best small hotel in 
Ceará and the fifth best in Brazil in the same category 
at the Tripadvisor Travelers  Choice 2014. As its name 
suggests, the hotel is a bold project that combines the 
rustic with sophistication, comfort and, of course, charm. 
Located on the West Coast, in the bucolic village of 
Flecheiras, in Trairi, 120 kilometers far from Fortaleza, the 
hotel offers exclusive beach area and has in its structure 
the principles of harmony with nature. The Orixás was 
designed to add to the exuberance of the local nature.

And in its decor, many art objects, paintings and 
sculptures shows different art styles such as African, 
Indian and Mediterranean, which shape the structure 
and architecture of the environment.

In the art gallery, there is an exhibition of works produced 
by artists of the two Casas Orixás, one based in Portugal, 
and the other in Brazil, at Embu das Artes, Sao Pãulo. 
One of the most famous attractions of Flecheiras Beach 
are natural pools that form at low tide. The landscape 
is unique and a dip in these calm, clear waters is an 
unforgetable experience. Surrounding the hotel, you can 
see white dunes and palm trees that complement the 
scenery. On the way back from the beach in one of 20 

high standard rooms, you can relax in your private 
pool overlooking the sea. Upon leaving the suite, 
along the hotel you will enjoy the art gallery, craft shop, 
swimming pool with wet bar, whirlpool, sauna, spa, 

The charm of CearáThe charm of Ceará

ORIXÁS
ART HOTELM A G A Z I N E

beach lounge, gym, restaurant and bar. The organic 
garden, another differential from the hotel, is where 
the ingredients are harvested, free of pesticides, and 
used in dishes of Restaurante Orixás.

Over three decades of tradition and experience in the 
Brazilian and international haute cuisine restaurant 
provides the Orixás Flecheiras a service of high quality. 
This experience was gained in the restaurants Orixás 
Embu, at Embu das Artes, and the Orixás Sintra, in 
the town of Sintra, Portugal. In Ceará, the kitchen is 
led by Chef Antonio Antunes de Araujo and offers 
a typically Brazilian and international cuisine dishes. 
Tropical fruit drinks can be enjoyed at the restaurant, 
on the beach. At night, you can relax by taking a wine 
from the restaurant wine cellar. The restaurant is on 
the beach, with terrace, sunbeds and beach service. 
All with the goal of satisfying all kind of gastronomic 
desires. In this same place guests take their breakfast 
in the morning served by a staff trained for the best 
reception.

Divided into 5 categories, no matter what suite you will 
get, in all of them you´ll enjoy your own private pool. 
A Plus Master suite has two large rooms. The Master 
features a gazebo with panoramic views of the ocean. 
The Executive is located on the top floor and has a 
solarium. The Superior Luxury overlooking the garden 
and sea. The Luxury offers besides the pool, also a 
private garden.

ROOMSROOMS
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Besides offering services such as 
buggy rides, catamaran ride, quad 
and jangada(typical fishing boat), 
there is also the more radical option: 
kitesurfing and windsurfing lessons, 
SUP (stand-up-paddle) and kaiake 
can provide you some adrenaline. 
If the idea is to relax the Orixás 
has an exclusive spa that brings 
personalized service for customers 
according to the needs of the guest. 
The Personal Odoya Spa offers its 
guests the services of personal SPA 
consisting of a personalized service. 
In this case there is a preliminary 
consultation on arrival at the hotel 
with a nutritionist therapist naturalist. 
It is she who evaluates and provides 
food according to the daily caloric 
value and specific needs, as well as 

ORIXÁS
ART HOTEL M A G A Z I N E

TOURIST  ATTRACT IONSTOURIST  ATTRACT IONS

ORIXÁS
ART HOTELM A G A Z I N E

treatments and activities program.
The Spa Odoya is  available to hotel 
guests and offers the “Spa Day” service 
with other services and treatments to 
relax and take care of health.

Apart from being among the best hotels 
in Brazil, Orixás Art Hotel is part of the 
Association of Charming Hotels Route, 
being the only hotel on the West Coast 
part of the category. In 2012, it had been 
recognized as the Best Hotel by the 
Prefeitura de Fortaleza (FortalezaCity hall).

Orixas Hoteis Ltda
www.orixashotel.com.br
carel@orixashotel.com.br

(85) 3351-3114
(85) 8200-5372
(85) 9997-1999

OTHER AWARDS OTHER AWARDS 



Rua São Pedro, n 122 
Flecheiras

(85) 99131675  -  33513014

Bons momentos em frente ao mar

especializado em peixes e frutos do mar

Rua da Praia,n 978-Flecheiras
fone (85)99580979 - 33513048
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TERRA DO SOL 
E  TAMBÉM DOS 
ESPORTES RADICAIS

Fortaleza é uma das cidades mais 
visitadas do Brasil, sobretudo 
pelos amantes de esportes 
radicais. A cidade é berço de vários 
atletas que estão se destacando 
internacionalmente

Thiago Mancha

A capital do Ceará, Fortaleza, é 
um polo da prática de esportes de 
ação. Em termos de condições 
climáticas, o estado é considerado 
o “Havaí do Kitesurf”. Ventos fortes 
sopram de junho a novembro, na 
chamada temporada. Fora dela, 
muitas vezes, temos também 
condições de prática. Alguns 
anos o vento sopra com uma 
velocidade menor, mas ainda 
com boas condições, durante os 
meses de dezembro a maio. 
Temos também excelentes 
condições para o voo livre. O 
esporte é praticado fora da 
capital, por conta das cadeias 
de montanhas, no estado, serem 
localizadas fora das fronteiras de 

Fortaleza. Mas, com certeza, a 
grande maioria dos atletas vem 
da capital. Temos a serra de 
Pacatuba, local mais próximo de 
Fortaleza, e por essa razão, o mais 
frequentado pelos pilotos. Temos 
também a rampa de decolagem 
de Quixadá, onde recordes 
mundiais em distância são 
batidos. Isso devido às chamadas 
térmicas. Correntes de ar quente 
que elevam os pilotos a grandes 
altitudes. 
Hoje em dia,Fortaleza apresenta 
uma gama de pistas de skate, 

trazendo condições de prática 
sem precedentes. Possibilitando 
as novas gerações a sonhar com 
a profissionalização e com boas 
colocações no circuito brasileiro 
profissional. Temos, na cidade, um 
número grande de praticantes de 
stand up. Esporte que virou uma 
febre no Brasil. A capital cearense 
apresenta mares calmos, como o 
da Beira-mar, que são ideais para 
os iniciantes do esporte. Bem 
como a Lagoa do Colosso. Uma 
lagoa dentro da cidade onde se 
pode alugar pranchas de stand 
up e aproveitar todas as emoções 
de se estar em contato com a 
natureza mantendo a boa forma. 
Na própria Lagoa do Colosso está 
situado o único cable do nordeste. 
Um equipamento usado para a 
prática do wakeboard. Duas torres 
são erguidas. Um cabo é esticado 
entre elas. O atleta é puxado pela 
lagoa, executando manobras. 
O cable substitui a lancha de 
wakeboard. Não podemos 
esquecer que os bons ventos 
favorecem o windsurf. Esporte 
que tem grande tradição em 
Fortaleza. Atualmente o cearense 

EXTREME
SPORTS
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Brownzinho é campeão mundial de windsurf nas ondas. E em 
se tratando de campeões mundiais Fortaleza está muito bem. 
 
No quesito campeonatos estamos muito bem. Quase todo 
final se semana tem algum evento radical na cidade. Temos as 
maiores surfwears do Brasil. Mostrando a visão e determinação 
extraordinárias dos empresários Fortalezenses. Uma cidade 
repleta de condições climáticas favoráveis, com atletas talentosos 
e um mercado emergente nos esportes radicais. Essa é Fortaleza. 
A capital da terra do sol e dos esportes de ação.

CITY OF THE SUN AND EXTREME SPORTS

Fortaleza is one of the most visited cities in Brazil, especially by 
extreme sports lovers. The city is home to several athletes who 
are excelling internationally. 

The capital of Cear·, Fortaleza, is a hub of action sports. When it 
comes to climatic conditions, the state is considered the “Hawaii 
for Kitesurfing”. Strong winds blow during the high season, from 
June to December. In the other months we usually also have good 
conditions. Some years the wind blows at a lower speed, but 
still in good conditions during the months from January to May.

We also have excellent conditions for gliding. The sport is played 
out of the city, because the mountain chains are located outside 
the borders of Fortaleza. But certainly, most of athletes comes 
from the capital. Pacatuba is the closest from Fortaleza, and 
for this reason, the place is the most frequented by pilots. We 
also have the takeoff ramp in Quixad·, where world records are 
knocked away. This is due to thermal calls- currents of warm air 
that elevate the pilots at high altitudes.

Nowadays, Fortaleza offers a range of skating ramps, bringing 

conditions  new conditions for those who 
want to practice. Enabling new generations 
to dream of becoming professionals and 
good results at the Brazilian Professional 
Contest. We have, in the city, a large number 
of people practicing SUP (Stand Up Paddle). 
Sport that is trendy in Brazil lately. The capital 
of Cear· has quiet ocean, such as Beira-mar, 
where is perfect for beginners. And Colosso 
Lagoon, which is a lake in the heart of the 
city, where you can rent Stand Up boards and 
enjoy all the thrills of being in the nature while 
exercising.

At the very Colosso is also a cable park, 
where you can practice wakeboarding. A 
cable is stretched between two towers. The 
rider is pulled across the pond, performing 
tricks. The cable replaces the boat, that 
used to be pull the wakeboarder. We can 
not forget that good winds are good too 
windsurfing too. Sport that has great tradition 
in Fortaleza. Born in Cear·, Brownzinho is 
World Champion of surfing in waves. And 
when it comes to World champions Fortaleza 
has a good performance.

Almost every weekend it happens some 
extreme sport contest in the city. We also 
have the biggest surfwears in Brazil. This is 
a proof of the vision and

extraordinary determination of businessmen 
from Fortaleza. A city full of favorable climatic 
conditions, with talented athletes and an 
emerging extreme sports market. That’s 
Fortaleza. The capital of the sun and action 
sports.               Thiago Mancha  

M A G A Z I N E

CITY OF THE SUN AND EXTREME SPORTS
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ZORAH BEACH HOTEL  TRAZ  REQU INTE  E 
EXCLUS IV IDADE  AO CEARÁ

O Zorah Beach Hotel chega ao litoral cearense para oferecer 
aos clientes mais exigentes um 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.  Localizado de frente para o mar, na 
praia do Guajiru, no município de Trairi, aproximadamente 130 
km de Fortaleza, o refúgio foi buscar inspiração no espírito 
asiático para apresentar o seu conceito de exclusividade.

A palavra indiana Zorah transcende fronteiras e transmite 
equilíbrio, força e perseverança. Para receber os hóspedes 
e oferecer uma estada inesquecível,

O Zorah Beach Hotel oferece serviço diferenciado com 
atendimento especial e exclusivo para garantir momentos 
únicos aos seus hóspedes. Construído pensando na 
interação e respeito à natureza, conta com terreno de 10 mil m² 
e área construída de 3.200 m². São 22 unidades divididas em 
três categorias: Vila com 140m², piscina privativa, varanda com 
hidromassagem com vista para o mar, cama dossel e adega; 

Bangalôs Individuais com 90 
m², vista para o mar, banheiro 
com jardim e cama dossel; e 
Suítes com 50 m².

Rua da Praia, 95 - Praia de Guajiru - 62.690-000 - Trairi - Ceará - Brasil
Tel.: +55 85 3351.3042 / 9740.0340- contato@zorahbeach.com.br - www.zorahbeach.com.br

ZORAH
BEACH HOTEL

A decoração com referências asiática é o ponto 
alto do Zorah Beach. Todas as peças, esculturas, 
objetos, luminárias e móveis vieram de Bali, da 
índia e do Oriente Médio, entre exclusivas feitas 
sob medida e algumas com mais de 100 anos 
selecionadas em antiquários. Além de lustres 
da Turquia e Marrocos, tapetes iranianos e 
esculturas indianas, com destaque para um 
Buda de aproximadamente 1 tonelada, que fica 
na área da piscina.

O projeto foi elaborado pelo renomado 
arquiteto Marcus Novais, com espaços amplos,  
Executado em local único e privilegiado do litoral 
oeste cearense com bases na sustentabilidade 
ecológica, respeito pela cultura local e 
desenvolvimento social, colocando sempre 

como princípio a harmonia com a natureza. Os 
espaços garantem aconchego e privacidade, 
com sofisticação e absoluto conforto.

Outro diferencial fica por conta da culinária. 
O Zorah Beach foi buscar a consultoria de 
diferentes chefs, a renomada francesa radicada 
em Fortaleza Marie Anne, do baiano Júnior 
Favery, para montar todo o cardápio junto    

com a chef residente, a uruguaia Elizabeth 
Rodrigues. A gastronomia apresenta um 
toque contemporâneo, com prioridade para os 
ingredientes da região e pratos asiáticos. 

GASTRONOMIA CONTEMPORÂNEAGASTRONOMIA CONTEMPORÂNEA

M A G A Z I N E
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O hotel vai contar com momentos especiais, 
quando um chef indiano convidado vai 
passar uma temporada no hotel para oferecer 
uma experiência da comida asiática. Para 
complementar os serviços, o bar, que também 
funciona na área da piscina, oferece carta de 
vinhos especiais, cerveja selecionada de vários 
países e renomados whiskys.
Outro ponto alto do hotel é ter sido escolhido por 
uma das marcas de champagne mais luxuosas 
do mundo como Hotel Veuve Clicquot.

ZORAH
BEACH HOTEL M A G A Z I N E

ZORAH
BEACH HOTELM A G A Z I N E

Serviço:

Zorah Beach Hotel
Endereço: Rua da Praia, 95 - Praia de Guajiru - Trairi - Ceará - Brasil
Mais informações e reservas: +55 (85) 3351.3042 / 9740.0340

http://www.zorahbeach.com.br” www.zorahbeach.com.br
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AnastaciaDUARTE
De onde você é?
Sou cearense, de Fortaleza.

Em que você trabalha?
Trabalho na TV Diário como 
apresentadora do programa Estilo 
& Você e sou modelo.

O que você mais gosta em Fortaleza?
O que mais gosto em Fortaleza 
são as praias, todo final de semana 
vou curtir uma boa praia aqui na 
terrinha. 

Em quais países já trabalhou?
Já trabalhei na Itália, Turquia, 
Malásia, Tailândia, Filipinas e Índia.

O que é moda pra você?
Moda é a tendência da industria no 
momento, o que esta propõe para 
consumo. Mas prefiro ter estilo, do 
que está na moda, pois o estilo 
mostra quem você realmente é 
para o mundo, ou seja, ele fica, 
mas a moda é passageira.

Que estilo de música você curte?
Meu estilo de musica preferido é 
House Music.

Qual a melhor balada de Fortaleza?
A melhor balada sem dúvida é a 
Pink Elephant.

Where are you from?
I´m from Fortaleza, Ceará.

What do you do?
I present a TV show (Estilo&Você) at TV 
Diário and I´m also a model.

What do you like most in Fortaleza?
What I most like in Fortaleza are the 
beaches! Every weekend I´m at the 
beach.

Which countries did you work?
As a model I´d worked at Italy, Philippines, 
Malaysia, Thailand and India.

What is fashion to you?
Fashion is a market trend and what this 
trend has to offer to the consumers. But 
I rather having style than being fashion 
because style shows who you really are 
and fashion changes.

What style of music do you enjoy?
House Music!

Which is the best party in fortaleza?
No doubt is Pink Elephant.
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A Pousada VillaMango está localizada em frente ao mar, na 
paradisíaca praia de Icaraí de Amontada, no litoral oeste do Ceará.
De arquitetura rústica, aliando conforto e charme, os bangalês da 
Pousada proporcionam total integração com a natureza que os 
cerca. As 11 acomodações foram construídas artesanalmente com 
madeira certificada e eucalipto de reflorestamento,proporcionando 
assim um ambiente aconchegante, com ventilação natural e, claro, 
tudo isso com vista para o mar. Além disso, dispõe de bangalôs 
com jacuzzi, ideais para casais que desejam curtir momentos únicos 
neste paraíso.
O serviço da pousada é impecável e deixa em você a certeza de 
ser muito bem-vindo. Ao chegar ao bangalô encontramos mimos e 
um bilhete muito simpático da pessoa responsável pela organização 

e limpeza do quarto. O café da manhã 
impressiona pela variedade de sucos 
naturais, frutas, iogurte, tapioca, crepes 
e bolos, podendo ser servido em buffet 
ou na opções a-la-carte.
O restaurante tem cardápio assinado 
pela Chef Liliane Pereira, o destaque 

Icaraizinho de Amontada - Ceará - Brasil
VillaMango-Beach-Bungalows - reservas@villamango.com.br - www.villamango.com.br

VILLA
MANGO

fica por conta dos pratos a base de camarão que 
ganharam o concurso do Festival Internacional do 
Camarão da Costa Negra.Para os casais apaixonados 
a pousada oferece um jantar romântico realizado no 
gazebo, que recebe decoração especial para ocasião. 
A pousada também abre seu espaço para a realização 
de casamentos, oferecendo o cenário ideal para esta 
união.

Para amantes de esportes a VillaMango oferece 
quadra oficial de squash e proporciona ainda o local 
perfeito para a prática de windsurf, kitesurf, stand-up 
paddle e canoagem. Amantes do kitesurfe encontram 

em Icaraizinho de Amontada uma excelente opção de 
destino, pois além da praia perfeita para a prática do 
velejo a Pousada ainda oferece ótima infraestrutura 
para os acompanhantes do kitesurfista. A escola de 
kite, a Mango Kite Club, oferece aulas com instrutor 
credenciado IKO, compressor, bote de resgate, 
lockers, aluguel de equipamentos, downwind com 
instrutor,aulas avançadas e para iniciantes, além de 
estar na praia em um dos melhores picos de velejo 
do Ceará!

M A G A Z I N E
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The VillaMango Inn is located on the seafront, on the 
paradise Icaraí de Amontada Beach, on the west coast 
of Ceará. Rustic architecture, combining comfort and 
charm of the bungalows, provide full integration with 
the nature surrounding them. The 11 accommodations 
were built by hand with certified wood and reforestated 
eucalyptus, thus providing a cozy atmosphere with 
natural ventilation and, of course, all overlooking the 
sea. For couples wishing to enjoy unique moments in 
this paradise  bungalows have jacuzzis and are ideal 
to private moments.

The service is impeccable and make you feel sure 
that you are very welcome. When we first arrive at the 

VILLA
MANGO

M A G A Z I N E

bungalow we found a very friendly card from the person 
responsible for the organization and cleanliness of the 
room. The breakfast impresses with the variety of fresh 
juices, fruit, yogurt, typical tapioca, crepes and cakes 
that can be served either on buffet or a-la-carte.

The restaurant has a menu signed by the Chef Liliane 
Pereira, the highlight is the shrimp -based dishes that 
won the competition of the International Costa Negra 
Shrimp Festival. For couples in love VillaMango also 
offers a romantic dinner at the gazebo, which receives 
special decoration for the occasion. The space can be 
the scenario to hold weddings too, offering the ideal 
atmosphere for the union.

For sports lovers the Pousada offers a official 
racquetball court and still provides the perfect place to 
practice windsurfing, kite surfing , stand- up paddle and 
canoeing. Kite lovers find in Icaraizinho de Amontada 
an excellent choice of destination, because besides the 
perfect beach to practice sailing, VillaMango also offers 
excellent infrastructure for those who travel with the 
kiteboarder. The kite school , Mango Kite Club, offers 
lessons with an bilingual IKO Instructor, compressor, 
rescue boat, lockers, equipment rentals, downwind 
instructor, advanced  and beginners classes, in addition 
of being in one of the best beaches for sailing of Ceara!

Mango Kite ClubMango Kite Club

A ARREBATADORA PATRÍCIA PILLAR
Patricia Pillar é uma das estrelas da 
televisão brasileira. Em entrevista 
exclusiva, a atriz fala sobre sua 
carreira, sonhos e objetivos para 
2014 Patricia Pillar é considerada 
uma das atrizes mais completas 
do Brasil. Para além disso, a 
brasiliense, que estreou na TV em 
1985 na novela Roque Santeiro, 
também é apresentadora, diretora 
e produtora. Em entrevista 
exclusiva para treND magazine e 
No Pátio, a bela falou sobre como 
lida como o assédio dos fãs, 
comenta sua vida e nos adianta 
quais são seus projetos para 2014.
Foram mais de 20 novelas e 
seriados, ao longo de sua carreira, 
na televisão. Muitas foram as 
personagens marcantes, como a 
Luana de O Rei do Gado (1996), 
a protagonista de Salomé (1991), 
a médica Cris do seriado Mulher 
(1998) e a inesquecível Flora, de 
A Favorita (2008). No papel da 
vilã da novela de João Emanuel 
Carneiro, ganhou mais de dez 
prêmios, entre eles o de melhor 
atriz segundo a APCA (Associação 
Paulista de Críticos de Arte). 
Em 2012, interpretou mais uma 
vilã, a ex-baronesa Constância 

de Lado a Lado. A obra foi destaque mundial e ganhou o 41º Emmy 
Internacional, em 2013, na categoria melhor telenovela. Confira a entrevista, 
na integra!

Donny Soares - Patricia, você é do tipo de artista que todo mundo gosta. Pode 
até aparecer descabelada e de camisetinha - como na mais recente capa da 
revista TPM - que mesmo assim continua linda. Vivemos em uma época de culto 
à celebridade e muitas vezes de super exposição. Como você lida com o assédio 
dos fãs? Patricia Pillar - Obrigada! (risos) Sempre recebo muito carinho das 
pessoas nas ruas e de forma muito respeitosa mas se alguém chegar de 
um jeito inadequado me sinto no direito de dizer não.
 
Donny Soares - Mesmo sendo uma atriz famosa, você passa a ideia de ser 
bastante reservada. Como você lida com essa ‘indústria das celebridades’ e os 
paparazzi? Patricia Pillar - Me sinto uma atriz e não uma celebridade. O 

melhor que tenho oferecer ao publico 
é um trabalho feito com amor, que 
respeite a inteligência e a sensibilidade 
das pessoas. É o que procuro 
fazer. Minha vida pessoal, não está 
disponível.

Donny Soares - Com a profissão é 
muita vezes difícil de manter uma rotina 
certinha. Como você leva o seu dia a dia? 
Pratica exercícios? Tem uma alimentação 
regrada? Algum segredinho de beleza? 

Patrícia PILLARPatrícia PILLAR
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Patrícia Pillar - Tento levar uma vida 
saudável e equilibrada. Exercícios e 
boa alimentação. Sem radicalismo 
nem exageros. 
 
Donny Soares - Você é atriz, 
apresentadora e até dirigiu o 
documentário “Waldick Soriano - 
Sempre no Meu Coração”. Qual a 
importância dessas experiencias 
para você? Ainda tem algum projeto 
que gostaria de colocar em prática?
Patricia Pillar - São experiências 
fundamentais para mim. Fazer 
trabalhos mais autorais é uma 
maneira de me colocar de forma 
mais completa como artista e 
como pessoa. Acabei de dirigir 
um clipe que me deu muito prazer. 
Boa parte dele foi feito com uma 
câmera de brinquedo.  Uma 
aventura! Se chama Vergonha, 
da cantora Márcia Castro. Gosto 

de ter idéias e de coloca-las em 
prática. 
 
Donny Soares - Você gosta de 
viajar? Quais são seus destinos 
prediletos?
Patricia Pillar - Gosto muito, 
quero ter mais tempo para viajar... 
Tenho vontade de conhecer 
povos e culturas diferentes e de 
conhecer lugares onde a natureza 
é exuberante. Adoraria presenciar 
uma aurora boreal!
 
Donny Soares - Quais são seus 
sonhos e objetivos para 2014? O que 
pretende fazer depois da minissérie, 
já existe algum projeto para o TV 
ou teatro? Patricia Pillar - Sonho 
sempre com um mundo com 
menos desigualdade, sem fome 
e sem guerras. Sim. Farei uma 
outra minissérie chamada O Rebú 

com o mesmo diretor de Amores 
Roubados.

THE AMAZING PATRÍCIA PILLAR

Patricia Pillar is one of the stars of 
Brazilian television. In an exclusive 
interview, the actress talks about 
her career, dreams and resolutions 
for 2014. Patricia Pillar is considered 
one of the most important Brazilian 
actresses. More than that: this lady 
from Brasília who debuted on TV in 
1985 in the “Roque Santeiro” soap 
opera is also a presenter, director 
and producer. In an exclusive 
interview for treND Magazine and 
the website No Pátio she talks 
about how she deals with her fans, 
comments on his life and tell us 
what are her projects for this year.
Patricia performed in more than 20 

soap operas and TV series.There 
were many remarkable characters 
in these 2 decades, like Luana, 
in “O Rei do Gado” (1996), the 
protagonist of “Salomé” (1991), the 
doctor Cris, in the “Mulher” sitcom 
(1998 ) and the unforgettable Flora 
of “A Favorita” (2008); for this last 
job  she wons over ten awards, 
including best actress according 
to APCA ( São Paulo Association 
of Art Critics ) .
In 2012, she played another bad 
girl, the ex-baroness Constancy, 
of “Lado a lado”. The work was 
featured worldwide and won the 
41st International Emmy in 2013 
for best telenovela . Check out the 
full interview!

Donny Soares - Patricia, you are 
the type of artist that everyone loves. 
You can even appear wearing just a 
T-shirt - like most recently on the 
cover of the TPM magazine- that still 
remains beautiful. We live in a time 
that celebrities are worshiped and 
often overexposed. How do you deal 
with your fans?
Patricia Pillar - Thank you! (laughs) 
People are always really nice and 
respectful when they come to talk 
to me on the streets. If someone 
comes in an inappropriate way I 
feel free to say no.
 

Donny Soares - Even being a famous actress, you seem to be very reserved. How 
do you deal with this ‘industry of celebrity’ and the paparazzi? Patricia Pillar - I 
‘m an actress, not a celebrity. The best I have to offer to the public is a work 
made with love, that respects the intelligence and sensitivity of the people. 
It’s what I try to do. My personal life is not available.

Donny Soares- With this work is much harder to maintain a routine. As you lead 
your day to day? Do you work out? Have healthy meals? Some beauty secret?
Patrícia Pillar - I try to lead a healthy and balanced life. Exercise and good 
nutrition. No exaggerations or radicalism.
 
Donny Soares - You ‘re an actress , presenter and even directed the documentary 
“ Waldick Soriano - Always in My Heart .” What is the importance of these 
experiences for you? Still have a project you’d like to put into practice?
Patricia Pillar - These are fundamental experiences for me. These jobs put 
myself more fully as an artist and as a person . I just drive a clip that gave 
me much pleasure.  Much of it was done with a toy camera . An adventure! 
It´s called “Vergonha” (shame) , of the singer Marcia Castro. I like having 
ideas and put them into practice.  
Donny Soares - Do you like to travel? What are your favorite destinations ?
Patricia Pillar - I like it , I wish I have more time to travel... I want to meet 
different people and cultures and know places where nature is gorgeous. 
I’d love to witness an aurora borealis!
 

Donny Soares - What are your dreams 
and goals for 2014? What will you do after 
the miniseries, there is already a project 
for TV or theater?

Patricia Pillar - Always dream of a 
world with less inequality, without 
hunger and wars. Yeah I’ll do another 
sitcom called O Rebu with the same 
director of “Amores roubados”.
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O PARA ÍSO CEARENSE

Chegar em Jericoacoara é mágico. Considerada uma 
das 10 praias mais bonitas do mundo e seguramente 
uma das mais lindas do Brasil, Jeri, distante 300km 
de Fortaleza, é diferente de qualquer praia que você já 
visitou no País. Primeiro, não há estrada que leve você 
até lá. Pra chegar à vila você vai ser levado de 4X4 ou 
por uma jardineira. Se você vai no seu próprio carro e 
não é um 4X4, você vai deixá-lo no estacionamento 
que tem fora da cidade.Isso tudo porque Jeri é uma 
Área de Proteção Ambiental (APA) que está entre as 
dunas de areia e o mar. 
As ruas de Jeri são todas de areia. Chegando lá, 
guarde os seus sapatos, ponha suas sandálias, ou 
vá a pé mesmo. Afinal, você vai andar bastante pelas 
ruas tranquilas de lá... A energia positiva desta vila se 
percebe ao passear por ela e descobrir onde estão 

as lojas de artesanato local e os restaurantes.  Isso 
já é mágico quando se está em uma paisagem tão 
especial.

Além da praia principal, de águas calmas e rasas, que 
é um convite ao mergulho e à prática de esportes 
radicais e onde estão concentrados os restaurantes e 
hotéis, você pode dar uma caminhada até a Praia da 
Malhada, que é caminho para a famosa Pedra Furada. 
A Pedra Furada é uma grande formação rochosa, 
que possui cerca de 5 metros de altura e um buraco 
esculpido pelo tempo pela água. No mês de julho é 
possivel ver o sol se pondo “dentro” dela. Este caminho 
é uma experiência inesquecível - que você também 
pode fazer a cavalo - descobrindo as melhores vistas 
da vila e do mar. A Malhada, que é ideal para o surf, é 
menos badalada que a praia principal e lá você pode 
estar tranquilo com mais facilidade. 
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Fora de Jeri, há a opção de passeios às lagoas (Lagoa 
Azul, Lagoa do Paraíso e Lagoa do Coração). A Lagoa 
do Paraíso, que fica em Jijoca, conta há alguns meses 

com a chegada de novos empreendimentos, um deles 
é o do grupo Alchimist, que agora se instala nesse 
ambiente charmoso de águas azuis e areias brancas 
que em nada perdem se comparadas às melhores 
praias do Mediterrâneo. 
Quando o dia se acaba é hora de andar mais um pouco 
por Jeri. Suas dunas formam um cenário paradisíaco 
onde, atrás da Duna do Pôr-do-sol, devido aos 
movimentos de areia causados pelo vento, se formou 
uma nova lagoa onde se pode praticar kitesurfe. A 
Duna do Pôr-do-sol é também o palco ideal para 
assistir a este espetáculo. O final do dia em Jeri é épico, 
pois o sol calmamente desce até afundar no mar. Esse 
espetáculo normalmente termina com aplausos dos 
que estão presentes no alto da duna. 

J ER I  SOB  AS  ESTRE LAS

A noite em Jeri é bem movimentada e costuma agradar 
a todos os gostos. A iluminação é toda natural e vem 
da lua, estrelas, casas e estabelecimentos da cidade, 
o que deixa a vila muito mais charmosa. É possível 
aproveitar os sons de Jeri, que vão do tradicional forró 
ao jazz, rock e reggae. A música eletrônica também 
tem um espaço especial no vilarejo. Jericoacoara 
recebe, ao longo do ano, importantes festivais como 
o Choro Jazz Festival, Jeri Sport Festival, Jeri Eco 
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Cultural e Cine Jeri. Luaus também são comuns na 
comunidade e costumam durar a noite toda, em uma 
perfeita harmonia entre homem e natureza.

J ER I  PARA  OS  RAD ICA IS

A fama de paraíso de Jeri veio com a ajuda do 
Washington Post que, em 1994, elegeu a praia como 
uma das dez mais belas do mundo. Desde então, 
estrangeiros e brasileiros não param de visitá-la. O 
local é visto como um dos melhores do mundo para 
a prática destas atividades esportivas, graças aos 
poderosos ventos, que são capazes de criar ondas 
onde elas não existem. Esportes esses como kitesurfe, 
windsurfe e sandboarding. Por causa disso, a alta 
temporada lá difere dos outros destinos praianos: 
começa em julho e vai até dezembro.

TOUR  GASTRONÔMICO

Depois do sol, mar, vento e muita aventura, uma 
boa pedida é apreciar a culinária de Jeri, afinal, na 
comunidade litorânea o que não falta são opções de 

restaurantes e bares. Em qualquer dia ou horário é 
possível fazer um verdadeiro tour na gastronomia da 
vila. No cardápio; os deliciosos frutos do mar, mas 
também uma infinidade de massas, churrascos e 
culinária contemporânea. Uma das melhores opções 
para quem deseja apreciar a cozinha internacional é o 
restaurante Pimenta;o Leonardo da vinci é destaque 
com suas pastas, já o Kazé é sem dúvida o melhor 
sushi de Jeri. O Lab é o lugar certo se você busca 
uma carta diferenciada com um nível superior, e se 

J ER ICOACOARAJ ER ICOACOARA

a busca é por um jantar mais informal, as pizzas do 
Samba Rock, que se localiza na Praça, são excelentes. 

Durante sua visita a esse verdadeiro “paraíso cearense”, 
procure aproveitar todas as atividades oferecidas. 
Trilhas, passeios de buggy, quadriciclos, surfe e outras 
muitas atividades. Um grande destaque também para 
as lojinhas de artesanato, onde os turistas encontram 
produtos variados e lembrancinhas de Jeri. 
Estar em Jericoacoara é um privilégio. Aproveite!

PARAD ISE  IN  CEARÁ

Getting in Jericoacoara is magical. Known as one of the 
ten most beautiful beaches in the world, Jeri is certainly 
one of the prettiest in Brazil. Far 300km from Fortaleza, 
Jeri is unique. Even the way to get there is an adventure:  
you have to jump in a 4×4 before heading to the final 
destination, because the village is situated between the 
ocean and the sand dunes,  wich means there’s no 
asphalt road to take you there. If you’re renting your 
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own car and it’s not 4x4 you’ll have to leave it at the 
parking just outside of town. 
To walk on the sand roads, save your shoes, put your 
sandals, or go barefoot. Once you are there, you will 
go along quite roads... You can feel the positive energy 
of this village when walking through its streets and find 
out where the local craft stores and restaurants are. 
This is already magical when it is in such a special 
landscape. Apart from the main beach, with its 
calm, shallow waters, that is an invitation to dive and 
practice extreme sports and where are concentrated 
the restaurants and hotels sports. You can take a 
walk to Malhada Beach, which is on the way to the 
famous Pedra Furada. The Pedra Furada, is a large 
rock formation, which has about 5 feet tall and a hole 
carved by time and by water. In July you can watch 

the sun setting inside it. This path is an unforgettable 
experience- you can also do horse back riding and 
discover the best views of the village and sea. Malhada 
Beach is less trendy than the main beach and there you 
may find the perfect place to laze.

Out of Jeri, there is the option of visit the lagoons (Blue 
Lagoon, Paradise Lagoon and Heart Lagoon). The 
Paradise Lagoon, located in Jijoca, is receiving now 
new projects, one of them is from the Alchimist group, 
which now is located in this charming ambiance of blue 
waters and white sands that are no less compared to 
the best Mediterranean beaches.
At the end of the day you shall head over to the Sunset 
Dune, where you will get to see the sun go down over 
the ocean in a spectacular fashion. Sunsets in Jeri are 
speacial! Once the sun starts going down, it colors the 
sky and the sea with beautiful burnt tones and above 
your head you can see a pink orange sunset.The dunes 
form a heavenly scenario where, behind the Sunset 
Dune, because the movement of sand caused by the 
wind, a new lagoon is formed and in this place you can 
practice kitesurfing.

J ER I  UNDERNEATH  THE  S TARS

The nights in Jeri are really busy and people of all styles 
can find the right place to have fun in. All the public 
lighting is natural and comes from the moon, stars, 
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houses and establishments in the city, which leaves the 
village much more charming. You can enjoy the sounds 
of Jeri, ranging from traditional forró to jazz, rock and 
reggae. Electronic music also has a special place in 
the village. Jericoacoara  receives throughout the year, 
major festivals such as Choro Jazz Festival, Jeri Sport 
Festival, Jeri Eco Cultural and Cine Jeri. Luaus are also 
common in the community and usually last all night, in 
a perfect harmony between man and nature. 
Extreme Jeri

The fame that tells Jeri is a paradise on Earth came 
with the help of the Washington Post. In 1994 the 
newspapaer elected the beach as one of the ten 
most beautiful in the world. Since then, foreigners and 
Brazilians do not stop visiting it. The place is seen as 
one of the best in the world to practice some sports 
activities, thanks to the powerful winds, which are able 
to create waves where they do not exist. Sports such as 
kite surfing, windsurfing and sandboarding.  Because 
of that, the high season in there is different from other 
beach destinations: starts in July and runs through 
December.

GASTRONOMIC  TOUR

After sunset , sea , wind and lots of adventure, a good 
choice is enjoy the food options in Jeri , after all, in the 
coastal community is no shortage of dining options 
and bars. On any day or time you can make a real 

gastronomic tour at the village . On the menu; delicious 
seafood, but also a multitude of pasta , barbecues 
and contemporary cuisine . One of the best options 
for those who want to enjoy international cuisine is the 
restaurant Pimenta; Leonardo da Vinci is where the 
best pasta is made and Kaze is -no doubt-  the best 
sushi in Jeri. The Lab is the right place if you want a 
different menu with a higher level, and if the search is 
for a more casual dining, the pizzas of Samba Rock, 
located at the square, are excellent .
During your visit to this paradise of Ceará, try to take all 
the activities that are offered . Tracks, buggy rides, quad 
rides, surfing and many other activities . Also a highlight 
to the craft shops, where tourists can buy products and 
souvenirs from Jeri .
Being in Jericoacoara is a privilege .
Enjoy it!
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O pequeno e charmoso Pimenta Verde oferece pratos simples 
mas re�nados, elaborados com produtos frescos e de qualidade.

Especialidades: Carnes, Peixes, Massas e Frutos do Mar

Jericoacoara - CE - Rua São Francisco - (88) 9916-0577
pimentaverdejeri@hotmail.com

Restaurante Nº1





Jeri: Paraíso dos esportes náuticos
Jericoacoara é uma praia com condições 
perfeitas para a prática de esportes 
náuticos. Turistas de todo o mundo já 
elegeram o local como ideal, paisagens 
maravilhosas, água morna, excelente 
estrutura de turismo e ventos constantes. 
De Julho a Janeiro os velejadores podem 
estar seguros de que terão ventos para 
entrar no mar todos os dias. 
Na praia principal, em frente ao 
ClubVentos, é o lugar perfeito para o 
Windsurf,  SUP e Surf, com ondas fáceis 
e constantes. Enquanto os velejadores 
estão na água, seus familiares podem 
ficar à vontade no Club, curtindo a praia, 
a vista, o amplo jardim, o restaurante, 
o bar, o por do sol...O ClubVentos é 
maior centro de esportes náuticos da 
América Latina, oferece serviço completo 
para velejadores e surfistas, aluguel de 
equipamentos, guarderia, instrutores, 
surf shop. 
O Windsurf é um esporte tradicional, 
elegante e muito gratificante. Claro que 

exige experiência, porém com algumas 
horas de aula já é possível praticar. O 
SUP, modalidade da moda, além de um 
treinamento físico excelente, não depende 
de ventos e é fácil de aprender. O Kitesurf 
é radical e muito divertido, rapidamente 
você já estará dando saltos incríveis. A 
prática de Kite em Jeri acontece atrás da 
duna do por do sol, onde as condições 
são perfeitas para o esporte, no mar ou 
na lagoa. Os instrutores do ClubVentos 
são super experientes e capacitados nos 
quesitos de segurança e ainda contam 
com um barco exclusivo para transporte.

CLUB
VENTOS
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Jeri: Paradise of
water sports

Depois do velejo a galera se reúne 
para tomar um açaí ou uma caipirinha 
nas espreguiçadeiras do Club. O local 
preferido de moradores e visitantes para 
um happy hour no pôr-do-sol. 
Aprender um esporte aquático é mais fácil 
do que se imagina, e pode transformar a 
sua vida, com uma nova fonte de prazer 
e um corpo mais bonito e saudável.

Jericoacoara is a beach with perfect 
conditions for water sports. Tourists 
from all over the world have chosen the 
place as ideal for its beautiful scenery, 
warm water, great tourism structure and 
constant winds. From July to January 
sailors can be sure they will be able to 
ride every day.
On the main beach, in front of ClubVentos, 
is the perfect place for Windsurfing, SUP 
and Surf, with easy and constant waves. 

While sailors are on the water, their family 
can enjoy the club, the beach, the view, 
the garden, the restaurant, the bar, the 
sunset... ClubVentos is the largest water 
sports center of Latin America, offering a 
full service for sailors and surfers, gear 
rental, storage area, instructors and surf 
shop.
Windsurfing is a traditional, elegant 
and very rewarding sport. Of course it 
requires experience, but with a few hours 
of lessons the beginner can already be 
sailing. SUP is the trendy sport, it is an 
excellent workput , doesn’t depend on 
winds and it is easy to learn. Kitesurfing 
is radical and very exciting. In no time 
you will be doing incredible jumps. The 
kite spot ofJeri is behind the Sunset dune, 
where the conditions are perfect for the 
sport, on the sea or in the lagoon. The 
instructors of ClubVentos are super 
experienced and trained in safety. There 

CLUB
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is also an exclusive boat for 
transportation.
After the sailing, people get 
together for a bowl of açaí or a 
caipirinha on the sunbeds of the 
Club . ClubVentos is the favorite 
spot of locals and visitors for 
a  Learning a water sport is       

kitesurfwindsurf surf S.U.P

www.clubventos.com

easier than you think, and can 
transform your life adding a 
new source of pleasure and a 
better and healthier body.

CLUB
VENTOS
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Surfin Sem Fim, uma esperiencia inesquesivel !
www.surfinsemfim.com.br

+55 (88) 9684.2843 - +55 (88) 9917.3309

Surfin Sem Fim é um sonho de todo Kitesurfista 
e Windsurfista. Eles velejam o máximo possível, 
porque é uma paixão. Sentir livre quando está 
velejando, completamente imerso no momento 
faz sentir vivo, feliz e gratificante.

Não há outro lugar no mundo como o Brasil e 
nenhuma outra experiência que se compare 
ao Surfin Sem Fim. Uma oportunidade única 
de desafio e adrenalina, conhecendo lugares 
inusitados pelo mar, indo de um lugar a outro 
velejando com acompanhamento e segurança.

Surfin Sem Fim is a dream for every Windsurfer 
and kitesurfer. They sail as much as possible, 
because it is a passion. Feel free when sailing, 
completely immersed in the moment makes 
you feel alive, happy and fulfilling.

There is no other place in the world like Brazil 
and no other experience to compare to Surfin 
Sem Fim. A unique opportunity of challenge 
and adrenaline, getting to know unusual places 
by the sea, going from one place to another 
sailing with guides and security.

Unforgettable Experience
Uma experiência inesquecível !

 +55 (88) 9684.2843       www.surfinsemfim.com.br     +55 (88) 9917.3309



beach club
Lagoa do paraíso

O primeiro clube de praia com estilo mediterrâneo 
do Ceará. Excelente restaurante, Lounge bar, DJ 
e música ‘chill out’ em um ambiente paradisíaco. 
Confira o melhor e mais charmoso lugar da lagoa 
do paraíso na sua estadia em Jericoacoara.

LAGOA DO PARAÍSO
alchymist.beachclub@hotmail.com

088 9826-9539



azuldomar-praia@hotmail.com
088 9827- 3677 - POVOADO VILA PREÁ

O restaurante mais antigo e 

tradicional do Preá agora também

 é o mais moderno e charmoso.

Especializado em peixes e frutos do mar


