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Local: Rancho do Peixe – Praia do Preá      

Data: 08 a 15 de Dezembro de 2018 (07 noites) 

 

PACOTE ESPECIAL INSTABABYDICAS INCLUI: 

HOSPEDAGEM 

07 noites em Bangalô Praia 

Incluso café da manhã 

A&B ADULTOS       

• Meia pensão (almoço em formato buffet c/ 2h de serviço) – exceto nos dias de check-in e check-out 

Bebidas não inclusas        

A&B CRIANÇAS       

• Cardápio especial de pensão completa (almoço e jantar com menu pré-definido de papinhas e outros alimentos adequados às 

crianças) – inclui almoço e jantar nos dias de check-in e check-out   

Bebidas não inclusas      

A&B - CONFRATERNIZAÇÕES          

• Pic nic para as famílias no lounge da Azeitoneira       

2 horas de serviço com pães, bolos, quitutes, café, suco e chás 

• Ida para Jeri - Jantar na Vila Kalango estilo lual 

Transfer incluso / 2 horas de serviço / 1 Bebida não alcoólica inclusa por pessoa / Jantar das crianças incluso  

• Rodízio de pizza na Pizzeria Mediterraneo 

Bebidas não inclusas 

• Happy Hour para os pais no Bar da Praia ao Pôr do Sol       

2 horas de serviço com caipirinha e caipiroska de limão, cerveja Heineken ou Stella Artois, água, refrigerante, 1 tipo de suco natural e petiscos  

• Passeio para Lagoa Azul e Lagoa do Paraíso      

Refeições não inclusas 

CORTESIAS 

• Frutas e água na acomodação (jarra reposta 2 vezes ao dia) 

• Café da manhã até as 10h, sobremesa no almoço e chá da tarde 

TRANSFER AEROPORTO JERICOACOARA X RANCHO DO PEIXE X AEROPORTO JERICOACOARA 

• Ida e volta em 4x4 privativo (com cadeirinha)*                                                                                                                                                               

*Para transfer via Fortaleza, por favor consultar valores 

SERVIÇO DE BABY SITTER, MONITOR E NATAÇÃO  

• Serviço de 7 horas diárias | 10h - 17h (1 babá por criança), exceto nos dias de check-in e check-out                                                                                    

Horários das babás poderão ser alterados de acordo com a programação de cada dia  

• Aula de natação - 30 min para dois dias do pacote (1 prof. para o grupo e filho com 01 adulto)                                                                        

• Monitor para as crianças maiores de 04 anos com atividades, esportes e gincanas                                                                                                                     

Horários poderão ser alternados de acordo com a programação de cada dia  



VIAGEM INSTABABYDICAS VI 

 

 
 
     

  
 

        
  

 

 

 

ATIVIDADES 

• 1 hora de aula de pilates para quatro dias do pacote no Bar da Praia       

Incluso 1 suco detox após a aula                                                                                                                                                                                                 

• 1 massagem de casal  

O casal receberá uma massagem relaxante especial, simultaneamente, por duas massagistas. Duração de 50 minutos. Nos últimos 10 

minutos, o casal poderá optar em aprender os movimentos para que possam usá-los a sós. Para esse trabalho ser mais completo, o 

casal receberá um kit com óleo de coco que é utilizado para esse tipo de massagem. 

CONDIÇÃO ESPECIAL PARA O GRUPO 

• Caso alguém queira ter aulas de Kitesurf em nossa escola parceira Rancho do Kite, será concedido 10% de desconto nas aulas desde 

que o valor seja pago em dinheiro, cheque ou transferência. 

VALOR DO PACOTE* 

 
BANGALÔ PRAIA 
Família com 01 criança 
até 07 anos 
 

 

R$ 11.445,00 

 

 

*Taxas inclusas 

PAGAMENTO 

Entrada de 50% e restante no check-in ou parcelamento em até 06 vezes no cartão de crédito. 

Os valores deverão ser depositados na seguinte conta:  

Preá Loteamento e Pousada Ltda. 

Banco: Itaú (341)  

Agência: 3099 

Conta Corrente: 22958-9 

CNPJ: 07.125.287/0001-25 

 

CONTATO PARA RESERVAS 

reservas@ranchodopeixe.com.br / (11) 5561-1016 / (11) 98629-4382  
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POLÍTICA DE CANCELAMENTO: 

 

• Cancelamento com 60 dias ou mais antes da data de check-in: Não será cobrada multa do valor total da estada. 

• Cancelamento entre 59 e 30 dias antes da data de check-in: Será cobrada multa de 50% do valor total da estada. 

• Cancelamento com menos de 30 dias antes da data de check-in ou “no show”: Será cobrada multa de 100% do valor total da estada. 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

www.ranchodopeixe.com.br  

 

Veja mais fotos do Rancho do Peixe: 

https://www.dropbox.com/sh/l5vfxe5mn5xmsoj/AAABTdo8xJxYwSouU67ULwIsa?dl=0 

 

Acompanhe também nossas redes sociais: 

   

 

E veja o nosso mais novo vídeo:  

https://vimeo.com/149751468 

 

 

 

 

 
 

/RANCHODOPEIXE /RANCHO.PEIXE  

https://www.facebook.com/rancho.peixe
http://instagram.com/ranchodopeixe
http://www.ranchodopeixe.com.br/
https://www.dropbox.com/sh/l5vfxe5mn5xmsoj/AAABTdo8xJxYwSouU67ULwIsa?dl=0
https://vimeo.com/149751468

