
BLOQUEIO REVEILLON NATAL – 29/12 A 04/01 
 
PROGRAMA INCLUI  
 
-Passagem aérea 

 
- Transfer IN/OUT – aeroporto/hotel/aeroporto; 
- City Tour + Barreira do Inferno  + Maior Cajueiro do mundo  + Praia de Camurupim; 
- 6 noites de hospedagem com café da manhã; 
- Bagagem de 23k por pessoa; 
 
Opções de hospedagem (conforme disponibilidade) 
 
 

Natal, Brasil - Brasil 

6 noites - De: 29/12/2020 a 04/01/2021. | 1x  |  

 

Comfort Hotel & Suites Natal  
Rua das Conchas, 2149 - Ponta Negra, Natal - RN (Natal, Brazil - Brazil) [Mapa]  

O Comfort Hotel e Suites Natal está localizado em uma área nobre e privilegiada, na 

principal praia urbana da cidade, próximo aos melhores restaurantes, shoppings e 

feiras de artesanatos, com apartamentos com vista para o mar de Ponta Negra e Morro 
do Careca. 

Os apartamentos são 100 não fumantes.. 

Uma criança de até 12 anos de idade é considerada como cortesia, sendo acomodada 

em cama extra ou adicional. 
 

Dispõe de piscina ao ar livre, sauna, fitness center, estacionamento e garagem.  

O Restaurante, funciona diariamente para café da manhã, almoço e jantar. Além de 

atender o Room Service, 24 horas. 

Animais de pequeno porte são aceitos, ao custo diário de R$ 40,0 + 5 ISS. Consulte 
condições.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ:  

R$3.718,27 + R$66,00 TAXAS 

 

 

Paradise Flat  
R MIGUEL GODEIRO PRIMO, 100 PONTA NEGRA (Natal, Brazil - Brazil) [Mapa]  

Localizado na bela Ponta Negra, o paradise hotel é o cenário perfeito para quem viaja 

a passeio ou a negócios, encontra-se apenas duas quadras da praia e próximo a 
shoppings, lojas de artesanato, restaurantes, bares e ao centro de Convenções. 

Dispõe de internet grátis, salão de eventos e estacionamento;  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM VISTA MAR COM CAFÉ DA MANHÃ: 

R$3.821,93 + R$66,00 TAXAS 

 

http://mail.cangooroo.net/ls/click?upn=W697wK117pN1gyqkMrrdxbubWq5r1NN3IvHnvrM1av-2FJSSr-2Bc-2BkgPW5nyP9ElXbJWmVlCrcFU4P9dufmGWBxJn2FaFnPCzDw4KrbAlFr4ZU-3DzRa3_Kcz6jfrlAFzw7LZ2z70BodKtxgur7-2B-2BbOd5rlW2wGsZPioM3n-2BhGMiHKUddcyWfg4ZTLsEVqKiyduJgemyCTDSW-2FAuYoNIb7wb-2FVz4qM9O-2F87qQNUvXm6RnglMkv5i65pfd8CsHPeyCVjG7PtFGU2NDoksL299YhpdBaqf2dCN-2FFbdCFO9-2FOKdNNsvWT-2Fin2rQAcNfY8SDn-2B3IWjs9wAM-2FsyEs0jfonIrlrOp0NNEWg-3D
http://mail.cangooroo.net/ls/click?upn=W697wK117pN1gyqkMrrdxbubWq5r1NN3IvHnvrM1av-2FJSSr-2Bc-2BkgPW5nyP9ElXbJWmVlCrcFU4P9dufmGWBxJuPj2zJ-2FjMQ1VbMIXQuVsjY-3DrmSN_Kcz6jfrlAFzw7LZ2z70BodKtxgur7-2B-2BbOd5rlW2wGsZPioM3n-2BhGMiHKUddcyWfg4ZTLsEVqKiyduJgemyCTDceQRNXodi4kvQ82NBTRiVO-2FBGtB-2Fua-2BX43hZ9YLKGleqn-2Fcb3dg4pB28kr-2BycQSSNZS894xFLUa9-2BHDcwdmsLzwhbHGQ1K1C8s23qRUYQZuxmLKqDxzbNtla0E-2BbddCHnR7CiG5F3Z05MM0zIPd7Yo-3D


 

Aram Natal Mar Hotel  
AV. SENADOR DINARTE MARIZ, 8101 (Natal, Brazil - Brazil) [Mapa]  

Deixe o Aram Natal Mar Hotel encantar você e surpreenda-se. É nosso prazer e 

privilégio compartilhar as belezas de nosso Estado com nossos visitantes e 

proporcionar-lhes todo conforto e comodidade de nossos serviços diferenciados. 
Antes mesmo de descer do seu carro é possível ver o mar, um dos mais belos cartões 

postais da cidade, a praia da Ponta Negra. O hotel está nas proximidades das 

melhores opções de lazer da cidade como aos restaurantes, bares e casas de shows 

mais famosas. Aconchego e tranqüilidade à beira-mar, somada à comodidade: 

dispomos de 155 apartamentos muito confortáveis, todos com ar-condicionado, TV a 
cabo, telefone, minibar, varanda. Hospedar-se no Aram Natal Mar Hotel é ter a sua 

disposição um leque variado de experiências para seu lazer, conforto e bem-estar. 

Tudo isso para fazer do nosso hotel, um lar para você e para sua família. O 

ESTACIONAMENTO É ROTATIVO, CUSTO DE R$ 15,00 POR DIA / POR VEÍCULO. 

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ:  

R$4.089,29 + R$66,00 TAXAS 

 

 

Serhs Natal Grand Hotel & Resort  
Via Costeira Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, 6045 PONTA NEGRA (Natal, Brazil - 

Brazil) [Mapa]  

Descubra um inovador conceito em hospitalidade Localizado entre as praias de Ponta 

Negra e Areia Preta, na Via Costeira de Natal, a 40 km do Aeroporto Aluisio Alves. 
Destaca-se por sua moderna e elegante construção e sobre tudo pela qualidade dos 

seus serviços e instalações. Trata-se de um complexo hoteleiro de categoria 5 estrelas 

com padrão europeu: ambientação e design exclusivos, classe, conforto, elegância em 

detalhes. Qualidades à disposição de nossos clientes em Natal, a cidade do Sol 

conhecido como a cidade de ar mais puro das Américas. 

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ:  

R$6.234,47 + 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. 
 

http://mail.cangooroo.net/ls/click?upn=W697wK117pN1gyqkMrrdxbubWq5r1NN3IvHnvrM1av-2FJSSr-2Bc-2BkgPW5nyP9ElXbJWmVlCrcFU4P9dufmGWBxJh7dRIdtGxw06Vg07tBaVAY-3DbtQU_Kcz6jfrlAFzw7LZ2z70BodKtxgur7-2B-2BbOd5rlW2wGsZPioM3n-2BhGMiHKUddcyWfg4ZTLsEVqKiyduJgemyCTDa7phLUBPLrr-2FQpm92Mt98bStE-2BqOvDFyUZG11OfSEPpSizNs4-2B5HZJOhi1JT98fDByN2eAIWJKLH-2BJPi6U550GGuDCRziEaQAwONjoGdSF3SpIxUsydbzy1bH23ehaAZA-2BCbkDpHXiEhYuFKHY-2FBgM-3D
http://mail.cangooroo.net/ls/click?upn=W697wK117pN1gyqkMrrdxbubWq5r1NN3IvHnvrM1av-2FJSSr-2Bc-2BkgPW5nyP9ElXbJWmVlCrcFU4P9dufmGWBxJqmrHTL8oEobIvsb6Lpe0Es-3Duct9_Kcz6jfrlAFzw7LZ2z70BodKtxgur7-2B-2BbOd5rlW2wGsZPioM3n-2BhGMiHKUddcyWfg4ZTLsEVqKiyduJgemyCTDdqhTM6N8fiixLZPoewtGyYWxrv-2Fxie4zWSiWwFzh4cprATZHRX9EN9e3MDzL4w8UaRXbpSs7VXoYa5IES45E-2FGuiVxpsn9-2BwA0DQGp20wsSX7-2FZR1nbu61wTVo33hJjH0Qcu-2BtcrDCutrG7WbB5QVI-3D

