ARQUIDECOR

ZORAH BEACH

PARAÍSO CEARENSE PARA
TODAS AS TRIBOS

com cama casal e banheira de
hidromassagem no banheiro, 1
suíte Premium com cama de casal
e 2 suítes Standard com 2 camas
de solteiro cada uma.
Em todas as acomodações o
hóspede conta com cama king
Size (2m x 2m), lençóis e roupa
de banho de algodão egípcio,
travesseiros de pluma de ganso,
roupão, amenities L’Occitane,
secador de cabelo, cofre digital,
frigobar, ar condicionado split
inverter, cafeteira Nespresso e
Sky TV.

CASA
FAMÍLIA

VILA

Da Redação / Divulgação

L

ocalizado de frente para
o mar, na praia do Guajiru,
no município de Trairi,
aproximadamente 130 km de
Fortaleza, o Zorah Beach Hotel
foi buscar inspiração no espírito
asiático com toques tropicais
para apresentar o seu conceito
de exclusividade. Em uma das
praias paradisíacas do país,
oferece mais que hospedagem, é
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como um templo para reflexão e
paz, trazendo para 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.
Dispõe de 23 acomodações
divididas em 4 categorias, em
formatos Vila, Bangalô, Suíte e

Casa Família. Nos bangalôs de
90 m2 e ambientes sofisticados,
tudo foi pensado para oferecer
um conforto único, com deck
privativo, banheiros enormes
com hidromassagem para casal
e jardim privativo além de cama
com dossel. A Casa Família é uma
acomodação com 220m2 que
fica no anexo do hotel, composta
de 4 Suítes, sendo 1 Suíte Master
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Gastronomia
Um ponto de equilíbrio com as
belezas naturais é a gastronomia
do espaço. Os pratos do
restaurante trazem um toque
contemporâneo priorizando
ingredientes da região e
pratos asiáticos. O bar oferece
carta de vinhos selecionada e
cardápio especial de cervejas de
diferentes países.

Areias
A natureza generosa de Guajirú
proporciona aos visitantes várias
atividades na areia, desde as piscinas
naturais formadas na maré baixa,
como enormes dunas onde podemos
usufruir do mais belo pôr do sol, e para
facilitar o acesso a esses espetáculos,
é possível alugar quadriciclo, buggy
e carros 4x4 para trilhas guiadas e
passeios por toda a região. g
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