
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique hospedado nos melhores 

hotéis de Jeri! 

Localizado na praia e apenas a 5 minutos do Parque 

Nacional de Jericoacoara, o “Chili Beach Boutique Hotel” é 

sem dúvida uma das nossas escolhas! Neste moderno hotel, 

tem à sua disposição uma piscina exterior com vista mar, 

serviço de mordomo, massagens, suites luxuosas, 

bungalows e vilas com jardim privado. Também em Jeri, 

aconselhamos o “My Blue Hotel”, hotel com acesso directo 

para a praia de Jericoacoara, uma ampla área verde, piscina, 

spa e uma decoração bastante colorida e tradicional. 

Recomendamos ainda: de categoria superior “Pousada Vila 

Kalango”, de categoria intermédia “Pousada Rancho do 

Peixe” e, de categoria standard “Pousada Blue Jeri” e 

“Pousada Surfing Jeri”. 

 

Passe o fim de ano na praia! 

Passe as 24 horas do dia 31 de Dezembro, sem chuva, sem 

frio, numa das maiores festas na praia que já alguma vez 

viu. Depois de ver o fogo de artificio, vá festejar para os 

bares e restaurantes da rua principal de Jericoacoara, que 

se enche de animação e pessoas.  
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Visite a beleza natural de Jeri 

Jericoacoara abriga um tesouro de belezas naturais como 

praias virgens, dunas e lagoas de água clara. Quando lá 

estiver não vai querer perder: “a duna do pôr do Sol”, 

onde poderá observar o Sol a se esconder no mar bem no 

alto de uma duna de 30 metros, visitar a “Pedra Furada”, 

aproveitar a praia de Jericoacoara (considerada com uma 

das 10 melhores praias do Mundo pelo Washington Post), 

subir ao farol e visitar algumas das aldeias piscatórias 

vizinhas. 

 
Para reservas ou informações contactar: 

A sua Agência de Viagens 
  

Em Portugal: 
Só para Agências de Viagem 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt  

Phone : 965663672 
 

 

Informações Úteis: 

 Temperatura média em Jeri:  

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

29 28  27  27 27  27 27 28  29  29 29 29 

 

                 Distância Jeri - Fortaleza: 300 km; 5h de carro 

 Aproveite o voo directo da TAP Portugal Lisboa-Fortaleza 

 Aconselhamos que leve uma pequena lanterna na sua bagagem visto 

que em Jericoacoara não existe iluminação (postes de luz) nas ruas 

(pelo facto de ser um Parque Nacional). 

 Em Jeri não existem bancos ou ATM’s, no entanto maior parte dos 

locais aceitam pagamentos com cartão. Na cidade de Jijoca, situada a 

23Kms de Jeri, tem um Banco do Brasil 

 

Jeri= Kite Surf + Windsurf 

Se é fã de Kite Surf, de Windsurf, ou se simplesmente 

sempre teve um desejo imenso de experimentar um 

destes dois desportos, então Jeri é o seu local! 

Considerado como um dos melhores locais do Mundo para 

a prática destes dois desportos aquáticos, em Jericoacoara 

não faltarão locais para alugar e comprar material e 

escolas para lhe ensinar todos os segredos do Kite e do 

Windsurf. 
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