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LOCALIZAÇÃO
Em uma vasta extensão de areias virgens e dunas, onde a natureza ainda é a rainha , o
Hotel VILA SELVAGEM foi criado. Embalado pelo som das ondas que chegam aos pés
da varanda, o hotel proporciona estadias excepcionais numa atmosfera contemporânea.
A energia reparadora deste lugar, as esplendidas paisagens, as diversas oportunidades de
Passeios e descobertas, deixam a lembrança de uma viagem inesquecível.

ACOMODAÇÕES
Atualmente com 24 quartos com amplas varandas frente ao mar, foram realizados com
materiais nobres e acabamentos naturais. A decoração é sóbria e refinada, fazendo da
Vila Selvagem um hotel privilegiado e preservado. Obras de promissores artistas contemporâneos do cenário internacional decoram as paredes do Hotel, como uma exposição
permanente.

BAR & RESTAURANTE
O Restaurante à beira mar tem uma belíssima vista, livre para o oceano e o baile das jangadas de pescadores de lagosta. No Lounge Bar, o clima é aconchegante e a trilha sonora,
de ritmos contemporâneos e de música popular brasileira, oferece um belo por do sol com
vista para a piscina e o mar.

SPA
Um SPA, com Hammam (sauna úmida), rasoul (banho de argila marroquina), salas de estética e de massagem, completam os serviços para a satisfação completa de nossos hóspedes,
criando uma ambiente de simplicidade plena de atenções.
SERVIÇO DE QUARTO
SERVIÇO DA VILA
• Sala de internet
• Cambio
• Serviço de quarto
• Babá
• Cofre
• Internet WIFI
• SPA de relaxamento & bem-estar
• Salão de Beleza
• Sáuna Umida - Rasoul - Hammam
• Piscina
• Bar de praia
• Lounge Bar
• Loja souvenir
• Salão de Leitura
• Lavanderia
• Heliporto
• Estacionamento
• Traslado aeroporto

• Bangalow com varanda privada
• Ar Conditionado
• Frigo-Bar
• Ligações Diretas
• TV Led, DVD e SKY HD
• Sala de internet
• Serviço de quarto - Room Service
• Cofre - safety deposit box
• Secador – air dry
ATIVIDADES
• Passeios à Cavalo
• Passeios de Jangada
• Caminhada na praia
• Kite surf
• Passeios de buggy à praias vizinhas
• Esqui Náutica
• Passeio no canal do Amor
• Pesca no mar ou no Rio Jaguaribe
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DESCRITIVO DE ACOMODAÇÕES
AS ACOMODAÇÕES E ÁREAS COMUNS DO EMPREENDIMENTO TRADUZEM A
ATMOSFERA DO HOTEL, COM ESPAÇO, CONFORTO E REFINAMENTO CONTEMPORÂNEO, A BELEZA DO LOCAL E AS BELAS E NOBRES MADEIRAS TROPICAIS
AGREGADAS A AMPLITUDE DOS BANGALÔS, TORNAM OS AMBIENTES INTIMISTAS E SINGULARES.

Todas as acomodações possuem leitos king Size extremamente confortáveis com
finas roupas de cama, televisão LED com tela plana, SKY HD, DVD, cofres individuais, frigobar, secador de cabelos, ar condicionado e acesso a rede sem fios
(WIFI grátis).

• Apartamento De luxo Frente Oceano

(02 UNIDADES)

Os apartamentos de luxo estão localizados no piso superior, o que lhe dá uma vista privilegiada para o mar, essa visão panorâmica lhe deixa em contato maior com a natureza e a
brisa do oceano. Possui uma área de 28 m2 e capacidade para acomodar até duas pessoas.

• Bangalô Confort Frente Piscina

(03 UNIDADES)

Os bangalôs conforts tem vista para a piscina e o jardim, a decoração é sóbria e refinada
fazendo com que os chalés tenham um conforto impar. Essas acomodações são amplas e
tem uma varanda privativa com rede. Sua área é de 35m² e tem capacidade para acomodar
até 02 (duas) pessoas.

• Bangalô De Luxe Frente ao Oceano

(07 UNIDADES)

Essas acomodações são realmente um luxo, amplas, possuem jardim privativo e uma
confortável rede na varanda de onde pode avistar as ondas e ouvir o relaxante som do mar
o que proporciona uma maravilhosa sensação de conforte e liberdade. Possui uma área de
45m² e acomoda até 3 pessoas.
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• Bangalô Royal Jardim

(04 UNIDADES)

Esses bangalôs estão localizados no jardim de sua varanda particular, pode avistar o mar
e receber a brisa refrescante do nascente. Essas acomodações tem comunicação interna o
possibilita acomodar uma família sem que ambos percam sua privacidade. Possuem área
de 60 m² e acomodam até 3 pessoas.

• Bangalô Royal Frente ao Oceano

(03 UNIDADES)

Estes bangalôs são particularmente especiais, foram projetados para satisfazer os mais
refinados gostos e atender a todas as expectavas de quem busca conforto, liberdade e privacidade. Localizados literalmente a beira mar, com poucos passos pode ter os pés banhados pelas calmas ondas. Sua privacidade é incontestável. Possui área de 60m² com varanda
privativa e uma confortável rede. Sua capacidade é para acomodar até 3 pessoas porem os
indicamos para casais em lua de mel ou que estejam comemorando datas especiais.

• Bangalô Royal Família Frente ao Oceano

(02 UNIDADES)

Os bangalôs família foram construídos para atender casais com filhos que procuram lugares especiais onde possam ser acomodados juntos porem com a privacidade de suas
casas. Localizados literalmente a beira mar, com poucos passos podem banhar-se na calma
praia. São acomodações únicas em prédio individuais, o que proporciona liberdade e o
contato com a natureza que uma família procura. Possui área de 70m² com varanda privativa e uma confortável rede. Sua capacidade é para acomodar até 5 em dois ambientes.

www.vilaselvagem.com
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