PORTO SEGURO
⊙ INCLUI:
▼ Hospedagem com o regime mencionado;

Hospedagem: 05 Diárias
Hotel

Período: 07/11 a 12/11

LA TORRE RESORT ALL INCLUSIVE
https://www.resortlatorre.com.br

APTO. DUPLO STANDARDPOR PESSOA

R$ 2.325,00

APTO. DUPLO LUXOPOR PESSOA

R$ 2.547,00

• na belíssima Praia do Mutá, a 12 km do centro de Porto
O La Torre Resort situa-se
Seguro, região característica por suas águas mornas e cristalinas, pela beleza dos
recifes de corais que a circundam. Localizado numa área de Preservação
Ambiental o resort proporciona um grande contato com a natureza. Oferece 250
acomodações, atividades de lazer com monitores, espaço adventure e circuito
aquático. São 6 piscinas, academia, sala de massagem, salão de beleza, área
para tratamentos corporais, sauna, spa, quadras de tênis e de vôlei de praia,
peteca, aulas de slackline, apresentações musicais, arvorismo, escalada e
recreação infantil. Opera com serviço All Inclusive, possui tradição em alta
gastronomia. O bar e restaurante do Clube de Praia La Torre também trabalha com
tudo incluído. É possível aproveitar passeios adicionais, como observação de
baleias, aventuras náuticas, mergulhos, contato com comunidades indígenas da
etnia pataxó.

TOUROS
⊙ INCLUI:
▼ Hospedagem com o regime mencionado;

Hospedagem: 05 Diárias
Hotel

Período: 07/11 a 12/11

VILLA GALE TOUROS ALL INCLUSIVE
https://www.vilagale.com/vila-gale-touros

APTO. DUPLO POR PESSOA

R$ 2.639,00

• está prevista para setembro deste ano (já trabalhando
O resort cuja inauguração
em soft opening), localiza-se em frente a Praia de Touros, no município de Touros. A
cidade está a cerca de 80 km de Natal e é conhecida como a “Esquina do
Brasil”devido a sua localização no mapa do país. O litoral chama a atenção dos
turistas para os belos coqueirais e manguezais que formam o cenário. Sua estrutura
ocupa 113 mil m² incluindo 2 piscinas externas, quadra poliesportiva, quadras de
tênis, campo de futebol, Centro Náutico com atividades terceirizadas. Os hóspedes
também poderão desfrutar dos tratamentos do spa Satsanga. O resort all inclusive
possui 514 acomodações, 6 restaurantes que reunem em seu cardápio pratos
tradicionais da gastronomia nacional e internacional. Na orla da cidade de Touros
os turistas encontram praias para todos os gostos. Em frente o resort o mar é ideal
para prática de surf e outras modalidade de esportes náuticos. É também uma
ótima oportunidade para conhecer as outras praias de Touros. A praias de
Carnaubinha, Gameleira e Garças possuem um mar de águas calmas cercado por
coqueirais. Já a Praia de Perobas atrai os turistas para as suas piscinas naturais que
surgem em meio aos arrecifes durante a maré baixa, a cerca de 6 km da orla. Na
praia de Calcanhar está o cartão posta da cidade o Farol do Calcanhar, com 65m
de altura considerado o maior farol da América Latina.

PRAIA DO FORTE
⊙ INCLUI:
▼ Hospedagem com o regime mencionado;

Hospedagem: 05 Diárias

Período: 21/11 a 26/11

IBEROSTAR PRAIA DO FORTE ALL INCLUSIVE

Hotel

https://www.iberostar.com/iberostar-praia-do-forte

APTO. DUPLO POR PESSOA

R$ 3.173,00

OBS: o período de 07/11 a 12/11 está bloqueado para um evento.

•

Localizado num condomínio fechado, a 8 km da Praia do Forte e a 61 km do
aeroporto de Salvador, o resort all inclusive divide terreno com casas de alto
padrão, mas está relativamente isolado. Oferece 536 quartos, 6 piscinas distribuídas
em diferentes áreas (uma delas com borda infinita e vista para a Praia do Forte e
jacuzzi para uso comum), kids club, 6 bares e 5 restaurantes ao todo (com
alimentação 24h), os temáticos que funcionam no sistema à la carte, além do
principal, com bufê. Para finalizar o dia, dois shows acontecem no teatro ao lado
do lobby. O spa Sensations oferece banhos especiais até para bebês. Na frente, o
campo de golfe de 18 buracos sedia vários torneios nacionais – para fazer aula, os
hóspedes devem comprar as bolinhas. O trecho de praia é pouco sombreado e o
mar repuxa um pouco. É possível caminhar até o centrinho da Praia do Forte, em
que o mar é mais calmo. Em dois horários, o resort disponibiliza traslado até a vila.
Chama a atenção a quantidade de espelhos-d’água próximos ao lobby, de onde
se tem uma bela vista do resort com o mar ao fundo.

IRETAMA
⊙ INCLUI:
▼ Hospedagem com o regime mencionado;

Hospedagem: 05 Diárias
Hotel

Período: 07/11 a 12/11

TERMAS DE JUREMA RESORT Pensão Completa
http://www.termasdejurema.com.br

APTO. DUPLO MASTER POR PESSOA

R$ 3.472,00

O resort está numa área• bem tranquila do centro paranaense, a 54 km de Campo
Mourão e a 147 km do aeroporto mais próximo, em Maringá. Como o nome sugere,
seu sucesso está atrelado as águas termais (42°C), que abastecem as piscinas. O
parque aquático é bem movimentado durante o dia. Para descansar, o circuito de
relaxamento compreende um leito de água pedregoso para massagear os pés,
banho de lama negra e hidromassagem. Já o spa oferece tratamentos estéticos,
massagens e banhos de ofurô. O dia geralmente começa com uma caminhada
pelas trilhas do resort na companhia dos monitores. Se o hóspede preferir, os
caminhos podem ser percorridos de bicicleta. Jogos eletrônicos são bem
disputados entre as crianças, que também se aventuram no arvorismo e na tirolesa.
Divididos em várias categorias e distribuídos próximos à área social, os quartos têm
bom tamanho. Os mais requisitados são os da ala Castelo, onde estão os
apartamentos e as suítes master, oferece um total de 188 acomodações. O resort
utiliza as águas naturalmente aquecidas para abastecer desde as torneiras dos
apartamentos até o parque aquático. Possui quatro piscinas: uma exclusiva para as
crianças, repleta de brinquedos, outra coberta e duas para adultos. À beira da
água, há dois bares molhados (um aberto 24h). Oferece ainda um lago para pesca
e pedalinho, quadras poliesportivas, campo de futebol, passeio a cavalo,
danceteria, cinema, salão de jogos e a Casa da Criança, um espaço exclusivo
com brinquedos para bebês de até 4 anos. Na gastronomia ofertada, boa parte
das verduras, frutas, carnes e dos laticínios é produzida nas hortas, nos pomares e
criadouros do resort – que podem ser visitados em passeios diários. No sistema de
pensão completa (três refeições), os hóspedes contam com bufê diversificado
(destaque para o leitão à pururuca e a feijoada servida aos sábados). Há também
um restaurante japonês, aberto para almoço e jantar (cobrado à parte).

RIO QUENTE
⊙ INCLUI:
▼ Hospedagem com o regime mencionado;

Hospedagem: 05 Diárias

Período: 07/11 a 12/11

RIO QUENTE CRISTAL RESORT Meia Pensão

Hotel

https://rioquenteresorts.com.br/rio-quente-cristal-resort

APTO. DUPLO LUXOPOR PESSOA

•

R$ 4.356,00

Rio Quente Resorts é considerado o principal destino turístico termal brasileiro
(37°C é a temperatura média de suas águas). O aeroporto mais próximo está em
Goiânia, a 176 km. O complexo é formado por sete hotéis, incluindo o Parque das
Fontes e o Hot Park. O Último hotel e o mais sofisticado é o Rio Quente Cristal Resort
localizado no alto do terreno, com 284 modernas acomodações, privilegiado por
uma bela vista das montanhas do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. O
resort opera com regime de meia pensão (café da manhã e almoço), com opções
gastronômicas variadas durante a estadia. Seus hóspedes tem acesso as principais
áreas de diversão do resort, incluíndo o Parque da Fontes e o Hot Park. Com
funcionamento 24h, o Parque das Fontes abriga um conjunto de piscinas (8), ôfuros,
sauna e duchas naturais. Sem grandes intervenções para não prejudicar o fluxo
dágua, alguns hóspedes se incomodam com o piso de cascalho (entrar na água
de sandália é uma solução). Há os que buscam apenas relaxar nas águas termais e
os que se dedicam a aproveitar os esportes incluindo tirolesa, arco e flecha, tiro ao
alvo, passeios de quadriciclo. Também oferece quadras de tênis, campo de futebol
de areia, Fitness Center e um spa. O Hot Park é um parque aquático, sua principal
atração é a Praia do Cerrado, com 210m de areia branquinha e ondas. É
considerada a maior praia de águas quentes naturais do mundo, com direito a
aulas de surf. Das 9h as 17h, o parque oferece atrações para todas as idades,
distribuídos em 55 mil m². O Xpirado, por exemplo, é um toboágua com 146m de
comprimento que despenca de uma altura de 32m. Ainda nessa área há um viveiro
de pássaros e atividades como tirolesa, arvorismo, paintball e cascading (pagos à
parte). Os hóspedes podem aproveitar a estadia na região para conhecer as
atrações de Caldas Novas e o centrinho de Rio Quente.

Validade da Proposta

Valores sujeitos à disponibilidade e alterações sem prévio aviso.

