
NATAL – 05 a 12/11 

  
PROGRAMA INCLUI: 
  
- Passagem aérea com bagagem 

 
- Traslado de chegada e saída 
- 7 noites hospedagem com café da manhã 
- City tour 
  
HOSPEDAGEM: 
  
Aram Natal Mar Hotel 
Avenida Senador Dinarte Mariz, 8101, Natal, CEP 59090-002, Brasil – 
 

 
Este hotel 4 estrelas à beira-mar está localizado no belo bairro de Ponta Negra, em Natal. A propriedade oferece quartos 
modernos e excelentes instalações de lazer, bem ao lado do Centro de Convenções de Natal. Você pode desfrutar do 
parque aquático, que inclui piscina para adultos e infantil, à beira da praia. 
Todos os quartos do Natal Mar Hotel contam com ar-condicionado, Wi-Fi e varanda com linda vista do mar ou das dunas. 
No agradável restaurante do Natal Mar Hotel, você pode provar diversos pratos deliciosos da cozinha internacional e 
várias bebidas. O buffet de café da manhã, servido diariamente, inclui diversas frutas da estação, bebidas quentes e frias, 
bolos, pães, frios, geleias e iguarias locais, como tapioca. 
Após um dia agitado, você pode dar um mergulho na piscina, relaxar na sauna ou malhar na academia moderna do hotel. 
Além disso, você pode desfrutar de várias bebidas, coquetéis e petiscos no bar da piscina. Os hóspedes mais jovens irão 
adorar o parquinho infantil. 
O hotel fica a cerca de 20 minutos de carro do centro de Natal e a 48 minutos de carro do Aeroporto Internacional de 
Natal - Governador Aluízio Alves.  

 

VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO = R$ 2189,00 + R$ 54,22 taxas  
VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO TRIPLO = R$ 2074,00 + R$ 54,22 taxas 
 

 
 
 
 



Best Western Premier Majestic Ponta Negra Beach 
Avenida Engenheiro Roberto Freire, 3.800, Praia de Ponta Negra, Natal, CEP 59090-000, Brasil – 
 

  
 
Situado no centro de Ponta Negra, este hotel de luxo 5 estrelas oferece uma vista deslumbrante do mar. Você pode 
relaxar na piscina ao ar livre, desfrutar do bar, manter a forma na academia moderna, bem como descansar nas camas 
confortáveis disponíveis em um ambiente elegante. 
Todos os quartos apresentam decoração clássica e elegante, oferecem vista do mar, e possuem ar-condicionado, TV de 
tela plana, frigobar, além de chá, leite e café solúvel de cortesia. As suítes contam com varanda, roupão de banho, chinelos 
e produtos de banho da marca L'Occitane. 
No Best Western Premier Majestic, você pode desfrutar do restaurante francês La Brasserie de La Mer, liderado pelo chef 
renomado Erick Jacquin. Alguns dos pratos famosos servidos no local são o foie gras e o petit gateau. O hotel também 
serve diariamente um buffet de café da manhã com uma variedade de frutas e pães. 
Você encontrará outras comodidades no hotel, incluindo serviço de valet, business center, cozinha para bebês, salão de 
jogos e sala de leitura. Para sua comodidade, o Wi-Fi e o estacionamento estão disponíveis, ambos gratuitos. Você 
também receberá 2 garrafas de água mineral de boas-vindas. 
O Best Western Premier Majestic Ponta Negra fica a apenas poucos passos de diversos restaurantes e bares. O Praia 
Shopping está situado a 500 metros da propriedade, enquanto a feira de artesanato fica a 1 minuto a pé. O Aeroporto 
Internacional de São Gonçalo do Amarante está localizado a 32 km. 

  
 
VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO = R$ 2341,00 + R$ 54,22 taxas  
VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO TRIPLO = R$ 2165,00 + R$ 54,22 taxas 
 

 
 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
  
- À vista 5% desconto  
- Sem entrada em até 6x (cartão de crédito, cheque ou boleto bancário) 
- Cartão de Crédito: entrada de 25% + 9 parcelas sem juros (Visa, Master e ELO) 
- Cheque e Boleto: entrada de 25% + 9 parcelas sem juros. Sendo que as 5 primeiras parcelas deverão ser pagas 
antes da data do embarque. 
  
 


