
BLOQUEIO MACEIÓ COM MARAGOGI  – 20 A 27/01 
 
PROGRAMA INCLUI 
 
- Passagem aérea 

 
- Tranfer IN/OUT – aeroporto/hotel/aeroporto; 
- 7 noites de hospedagem com café da manhã; 
- Bagagem de 23k por pessoa; 
 
- Passeio opcional a São Miguel dos Milagres ( Full Day) – R$80,00 
 
Opções de hospedagens 
 
Maceió, Brasil - Brasil 

3 noites - De: 20/01/2021 a 23/01/2021. | 1x  | 1x  |  

 

Pajuçara Hotel Express  

Av Dr Antonio Gouveia 261 (Maceio, Brazil - Brazil) [Mapa]  

Seja a negócio a ou a lazer, sua viagem para Maceió precisa contar com tudo o que há 

de melhor. Por isso, chegou o Pajuçara Hotel Express, que une praticidade e conforto a 
preços exclusivos. Tudo, com uma localização privilegiada, em frente à belíssima orla de 

Pajuçara. O Pajuçara Hotel Express conta com 52 apartamentos com ar-condicionado, 

Piscina, TV a cabo, frigobar, Wi-Fi, acessibilidade, serviço de lavanderia cobrado à parte, 

espaço exclusivo para eventos corporativos além de um pequeno espaço fitness. O 
Pajuçara Hotel Express está localizado a 2,1 km da Praia de Ponta Verde, a 2,5 km da 

Praia de Jatiúca e a 3 km da Estação Rodoviária de Maceió. O Aeroporto Internacional 

Zumbi dos Palmares fica a 26 km.  

 
Maragogi, Brasil - Brasil 

4 noites - De: 23/01/2021 a 27/01/2021. | 1x  | 1x  |  

 

Pousada Shalom Beach  

Rua Manoel Santos Rangel, 02 (Maragogi, Brazil - Brazil) [Mapa]  

Situado em Maragogi na Região de Alagoas, a beira mar da Praia de São Bento, 

Pousada Shalom Beach oferece uma piscina exterior e vistas para o mar. Há uma sala 
de jogos no local e os hóspedes podem desfrutar do restaurante no local. Wi-Fi 

gratuito está disponível em toda a propriedade e estacionamento privado gratuito. 

Cada quarto nesta casa de hóspedes é climatizado e está equipado com uma TV a 

cabo, Frigobar, Telefone, Cama de Casal, banheiro com ducha quente (aquecimento 
solar) e secador de cabelo. Há uma recepção 24 horas na propriedade. Praia do centro 

de Maragogi fica a 3.5 km da Pousada Shalom Beach,enquanto as piscinas naturais 

ficam à 6 km mar a dentro. Tanto o aeroportode Recife (Guararapes), quanto o de 

Maceió (Zumbi dos Palmares), ficam a 130 km da Pousada Shalom Beach.  

 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$4.232,53 + R$65,00 TAXAS 

VALOR POR PESSOA EM APTO TRIPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$3.972,31 + R$65,00 TAXAS 
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http://mail.cangooroo.net/ls/click?upn=W697wK117pN1gyqkMrrdxbubWq5r1NN3IvHnvrM1av-2FJSSr-2Bc-2BkgPW5nyP9ElXbJWmVlCrcFU4P9dufmGWBxJsR7KtBWTVJLjJDR5kgvpq0-3Dv6m8_Kcz6jfrlAFzw7LZ2z70BodKtxgur7-2B-2BbOd5rlW2wGsYB8qWQOHqh1AMKuOzr-2BeaXrbYxCR0z9EGLSCabivt-2B7aho0Y-2BT9bXqFK-2BN-2Ftq7OhbyqNpL3bihjl8MQn1HF8yqAwpp904ufES3DbeT40FO-2Bv63yIJilEfhSS9lCW6gqnIKfaypMOsDOn-2B4BTXJmNoNPPBTajBp1PGJtTe91ukiHcy4sXY3s94VLJS2ZeefCoE-3D


 
 

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. 
 
 


