O PRAZER DE RECEBE-LO COM UM SORRISO A MAIS
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PAUSA HOTEL
Fortim - Pontal Do Maceió - Ceará ’
Brasil

PONTAL DO MACEIÓ
O Pontal do Maceió (município de Fortim) - autêntico povoado
de pescadores a 130 km de Fortaleza a capital do Estado do
Ceará, está situado entre a foz do rio “Jaguaribe” e a do rio “Pirangi”.
Estes rios são banhados por um litoral de 10 km de praia de
areia virgem, cortados por algumas falésias e por famosas e
belas rochas.

O Pausa Hotel Fica entre a praça do Pontal do Maceió - centro
de atrações noturnas com seus restaurantes e suas lojas e a
praia central do Pontal ( ha 50 mts do hotel) com suas barracas
de praia onde são servidos os tradicionais e deliciosos peixes e
lagostas fritas.
Possui 33 apartamentos, divididos em 5 blocos diferentes, se
apresenta com uma decoração dinâmica de cores que lembram o estilo do povoado cearense. Acrescentado de um
toque de nostalgia dos anos 50, originários do modernismo,
com um conjunto de blocos, com uma arquitetura doce e harmoniosa, o ostenta uma grande praça combinado com suntuoso e charmoso meio ambiente do Pontal do Maceió.

SALA DE EVENTOS
( II REFLEXÃO)

APARTAMENTOS
Pausa Deluxe

Pausa Hotel também possui uma sala de eventos
de 200m² com capacidade de até 60 pessoas sentadas. É a sala ideal para realização de qualquer
tipo de evento, reuniões formais ou profissionais.
Para maior solenidade e elegância de seu evento,
nossa sala de reunião possui uma recepção exclusiva. Dispomos ainda de todo material necessário
como telão, vídeo projetor, quadro, som, microfone, papeis, canetas e ainda contamos com nossa
equipe que se adaptam para atendê-los em tudo
o que desejar.

Todos os apartamentos possuem um pequeno terraço ou um pequeno jardim.
As camas estilo ‘Queen size’ (180x200) são bem confortáveis, os cômodos possuem ainda
TV 40 polegadas, ar condicionado (Split), mini bar e um cofre pessoal.
Pausa Familia

O Apartamento Deluxe família, possui dois quartos e ficam localizados no térreo, possui um banheiro e uma varandinha privativa.

Apartamento com acesso para cadeiras de rodas - um apartamento com espaço adaptado para
receber pessoas com cadeira de roda, possibilitando maior acessibilidade dentro da acomodação.
Existem também os apartamentos conjugados e em alguns apartamentos existe a possibilidade
de acrescentar uma cama para uma terceira pessoa
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CASAMENTO
Além de espaço para atender até 200 pessoas, o
hotel possui ao seu redor ambientes para realização
de eventos espetaculares, como casamentos, aniversários e diversos tipo de festas comemorativas.
A localização do hotel bem próxima ao mar permite
sentir a brisa das ondas que se encontram com o
por do sol, proporcionando um clima único e encantador.
Ainda, disponibilizamos de nossa dedicada equipe
de funcionários para organização de todo seu
evento, desde a decoração, até a prestação de serviço durante toda ocasião. Sem contar com nossas
33 acomodações, que facilitam a hospedagem de
familiares dos noivos e a organização perfeita da
acomodação para lua de mel dos recém-casados.
Trabalhamos também em parceria com outros hotéis da região com intuito de acolher todos os convidados

RESTAURANTE / BAR ( II Snack )
Dispomos de um Restaurante e um bar que ficam a beira da piscina. Nosso cardápio possui pratos
selecionados, pois temos o cuidado de preservar a qualidade e o gosto da culinária regional. Todos
nossos pratos são preparados com frutos fresquinhos do mar trazidos pelos pescadores locais.

SERVIÇO DO PAUSA

II RELAXAMENTO (II SPA)

•Sala de internet
• Serviço de quarto
• Babá
• Cofre
• Internet WIFI
• SPA de relaxamento & bem-estar
• Salão de Beleza
• Piscina
• Lounge Bar
• Loja souvenir
• Lavanderia
• Estacionamento
• Translado aeroporto

Existe ainda um espaço de relaxamento e estética. O spa do Hotel Pausa é composto de três
espaços para realização das massagens, dentro da sala climatizada ou a brisa dos leves ventos
que acalmam o corpo e a alma. Oferecemos serviços de manicure, pedicuro, limpeza facial, e
variados serviços de estética e beleza que ficam expostos em nosso cardápio.
PASSEIOS
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SERVIÇO DE QUARTO
• Bangalow com varanda privada
• Ar CondiCionado
• Frigo-Bar
• Ligações Diretas
• TV Led,
•• 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

Pontal de Maceió é o ponto de partida de varias atividades, onde as mais famosas são os tradicionais passeios de buggy pela região que cruzam dunas, rio Jaguaribe , rio Pirangi, piscinas
naturais e o espetacular por do sol. Todos conduzidos pelos nossos bugueiros profissionais
da região O Bolota, Cid, Valcelio ,...
Há também a experiência de kite surf com a nova escola caval kite que descobriu um dos
melhores esportes de kite do litoral cearense, aqui em Fortim. Tem os passeios a cavalo organizados por uma profissional de cavalos: Mathilde. Ela criou maravilhosos passeios a cavalo
pelas dunas, pelo vilarejo de pontal de Maceió e pela vasta extensão de areia da praia.
Pode-se ainda, experimentar viver uma experiência autentica de passear em jangadas ou em
barcos no rio Jaguaribe. Outras atividades também são possíveis como pescar em alto mar,
praticar esqui náutico e caminhar pela praia.

Como chegar no Hotel Pausa
em Fortim-CE
O hotel PAUSA, está localizado a 125 km do Aeroporto Internacional
de Fortaleza,
junto à Rodovia CE-040 que dá acesso ao município de Fortim (CE),
AÉREO
As principais companhias aéreas Nacionais e Internacionais TAM, GOL,
AZUL, Webjet, CTACV (Transportes Aéreos Cabo Verde), TAP (Europe),
Delta Airlines (Atlanta-USA), Livingston (Roma e Milano, Italia) e Air
Italy
DO AEROPORTO PELO ASFALTO
(RODOVIAS) OU PELO AR (HELICÓPTERO)
O valor varia de R$ 250,00 à R$ 500,00
O Hotel Pausa oferece aos hóspedes transfer,
com capacidade para 3 à 16 pessoas.
Se o viajante optar pelo asfalto, serão aproximadamente 2h de
viagem.
Vindo de Fortaleza :
seguir a CE-040 direção Aracati.
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Vindo de Natal :
seguir a BR-406 até a cidade de Mossoró (RN) e depois a BR-304 até
Aracati. Dirigir pelo contorno de Aracati e após passar a ponte sobre
o Rio Jaguaribe, pegar à direita a CE-040 direção Fortaleza.
Chegando no centro de Fortim
pegar direção
Pontal do Maceió e seguir a estrada durante 6 km.
Chegando em Pontal do Maceió, seguir a estrada principal até a praça
central. Ali, contornar a igreja e pegar à direita direção à praia.
A 100 metros do final da estrada, sorria, você chegou no Hotel Pausa!
CONTATO
PAUSA HOTEL
Praia de Pontal do Maceió
62815-000 Fortim
Ceará, Nordeste do Brasil
+55 (88) 3413 2048
+55 (88) 3413 2109
+55 (88) 3413 2023
www.pausahotel.com
Reservas@pausahotel.com

