
REVEILLON PORTO DE GALINHAS – 31/12 A 06/01 
 
PROGRAMA INCLUI 
 
- Passagem aérea 

 
- Transfer IN/OUT – aeroporto/hotel/aeroporto; 
- 6 noites de hospedagem com café da manhã; 
- Bagagem de 23k por pessoa. 
 
Opções de hospedagem  
 
Ipojuca, Brasil - Brasil 

6 noites - De: 31/12/2020 a 06/01/2021. | 1x  |  

 

Pousada Das Galinhas  

LOTE V , PRAÇA 19 PORTO DE GALINHAS (Ipojuca, Brazil - Brazil) [Mapa]  

A Pousada das Galinhas está localizada no centro de Porto de Galinhas a apenas 400m das 

PISCINAS NATURAIS e 200m do centro comercial; Tematizada com personagens que 

contam com muita diversão a história de Porto de Galinhas.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ:  

R$3.447,76 + R$66,00 TAXAS 

 

 

Pousada Maraoka  

Rua Pescador Epitacio Arcebispo Chalaca,61 (Ipojuca, Brazil - Brazil) [Mapa]  

Situada em Ipojuca, de frente para o mar, a Pousada Maraoka fica a 2 km do centro de 

Porto de Galinhas e oferece um jardim e piscina. O hotel dispõe de recepção 24 horas. 

Para sua comodidade, o Wi-Fi e um estacionamento privativo no local estão disponíveis 
gratuitamente.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ:  

R$3.579,11 + R$66,00 TAXAS 

 

 

Muro Alto Condomínio Clube By Aft  
Estr. Pocirc;rto de Galinhas - PE 009 - Porto de Galinhas (Ipojuca, Brazil - Brazil) [Mapa]  

Situado a 10 km da Praia de Porto de Galinhas, o Muro Alto Condominio Clube by AFT 

oferece acomodações com piscina ao ar livre e restaurante. Todas as unidades dispõem de 

cozinha totalmente equipada com micro-ondas, área de estar com sofá, TV de tela plana e 
banheiro privativo com chuveiro..  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ:  

R$ 3.602,04+ R$66,00 TAXAS 
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Pousada Maracaípe  

Rua Principal de Maracaipe Lotes 9 e 10 da quadra F (Ipojuca, Brazil - Brazil) [Mapa]  

A Pousada Maracaípe é simples e charmosa. Em um ambiente descontraído, 

proporcionamos aos hóspedes uma sensação de conforto, hospitalidade e acolhimento. O 

nosso objetivo é que você aproveite ao máximo sua estada, transformando a sua viagem 
em momentos inesquecíveis. Temos um delicioso café da manhã com frutas tropicais, 

sucos da fruta, iorgutes, sucrilhos, granolas, frios, pães variados, bolos, cuzcuz, tapiocas 

quentinhas...  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ:  

R$3.612,48 + R$66,00 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. 
- Boleto: primeira parcela para 60 dias. Sendo que as 5 primeiras parcelas deverão ser pagas antes da 
data do embarque. 
 
 

POR SE TRATAR DE UMA COTAÇÃO, NADA ESTA RESERVADO. VALORES E LUGARES SUJEITOS A 
CONFIRMAÇÃO E DISPONIBILIDADE NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA RESERVA 

 
IMPORTANTE: Antes de autorizar emissão, verifique sempre multas e taxas para reembolso e/ou alterações que as 
cias aéreas cobram após emissão de bilhetes e confira todos os dados da reserva, principalmente nome e 
sobrenome. Após a emissão qualquer alteração gera cobrança. 
Verifique sempre a validade do passaporte e necessidade de visto e vacina para o destino escolhido! 
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