
 

BLOQUEIO JOÃO PESSOA – 03 A 10/02 
 
PROGRAMA INCLUI 
 

- Passagem aérea – com bagagem de 23k por pessoa 

 
- Transfer IN/OUT – aeroporto/hotel/aeroporto; 
- 7 noites de hospedagem com café da manhã; 
 
Opções de hospedagem  
 
João Pessoa, Brasil - Brasil 

07 noites - De: 03/02/2021 a 10/02/2021 | 1x  |  

'Valores e disponibilidade sujeitos a alteração sem aviso prévio' 

 

Aram Beach & Convention  

Rua Nossa senhora dos Navegantes,431 Tambau - João Pessoa (Joao Pessoa, Brazil - 
Brazil) [Mapa]  

O Aram Beach e Convention está localizado em uma das áreas mais nobre da Cidade de 

João Pessoa e a 300 metros da Badalada Praia de Tambaú, Onde Encontra- se os Melhores 

Bares, Restaurantes, Centro e Feira de Artesanato, Shopping e Cinemas. 23 Km do 
Aeroporto Internacional de João Pessoa, 13 Km do centro de convenções e 41 Km da Praia 

de Tambaba. O Hotel oferece uma estrutura de um padrão 04 estrelas superior , diárias 

com café da manhã. A La Carte ou Buffet servido em nosso restaurante com uma 

requintada culinária regional e internacional... Dispomos também de um espaço para 
realizar seus eventos com salas modernas com capacidade ate 900 pessoas. Recepção 

bilíngue e aberta 24 horas e Wi-fi nas áreas comuns do hotel. Com 157 Excelentes 

apartamentos distribuídos nas categorias Standard, Standard Família, Luxo Vista Piscina e 

confortáveis Suítes. Equipados com ar-condicionado, frigobar, tv a cabo, cofre, telefone 
com linha direta e voltagem 220.O ESTACIONAMENTO É ROTATIVO, CUSTO DE R$ 15,00 

POR DIA / POR VEÍCULO. A Lazer ou a Negócio, o Lugar ideal para você se divertir com 

sua família.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$2.449,50 + R$67,00 TAXAS 

 

 

Hotel Manaíra  

Av. Edson Ramalho, 1131 (Joao Pessoa, Brazil - Brazil) [Mapa]  
O Hotel Manaíra está localizado em João Pessoa, a 300 metros da praia. A propriedade 

dispõe de um restaurante, bar e WiFi gratuito em todas as áreas.. Todos os quartos 

incluem TV de tela plana via satélite, frigobar e um banheiro privativo com amenidades de 

banho de cortesia e secador de cabelo. Além disso, o hotel oferece recepção 24 horas, um 
estacionamento privativo gratuito, empréstimo de bicicletas e aluguel de carros.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$2.771,00 + R$67,00 TAXAS 
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Nord Easy Green Sunset 3EST- 3 STARS  

Av. Cabo Branco, 4400 Cabo Branco (Joao Pessoa, Brazil - Brazil) [Mapa]  

Nord Green Sunset Hotel é um lugar diferente para se viver e passar bons momentos. 

Além de toda comodidade e praticidade de um hotel econocirc;mico, você pode desfrutar 

de tranquilidade, segurança e qualidade de vida à beira-mar da praia do Cabo Branco. 
Com um cenário perfeito para as férias em família ou viagem de negócios, o Nord Green 

Sunset Hotel está localizado próximo a vários restaurantes e bares presentes na orla do 

Cabo Branco. Um dos pontos fortes do hotel é o seu conceito econocirc;mico com itens de 

alto padrão, além de preço acessível. - Café da manhã incluso na diária - Piscina na 

cobertura - Internet wi-fi gratuita - Restaurante e Room Service - Estacionamento rotativo 
- Sala para evento - TV LCD com canais a cabo - Ar condicionado, frigobar - 

Quartos/comodidades para hóspedes com mobilidade reduzida - Monitoramento 

eletrocirc;nico 24h por dia  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$2.414,00 + R$67,00 TAXAS 

 

 

Ambassador Flat  
AV. CABO BRANCO, 1890 CABO BRANCO (Joao Pessoa, Brazil - Brazil) [Mapa]  

Modernidade, conforto e atendimento impecável fazem do Ambassador Flat uma referência 

em todo Nordeste. Localizado à beira mar de uma das mais belas praias urbanas do Brasil 

(a praia do Cabo Branco) na cidade de João Pessoa, Capital da Paraíba, é o local ideal para 
você e sua família, seja a negócios ou lazer, esperamos por você! O Ambassador Flat 

dispõe de 76 apartamentos, dos quais 16 são apartamentos especiais com dois quartos 

que hospedam confortavelmente uma família; equipados com TV a cabo, ponto para 

internet, ar condicionado, frigobar, telefone e cofre. Para deixar o hóspede ainda mais 
confortável temos restaurante, bar panorâmico, piscina, garagem e um serviço de turismo 

receptivo que levará o hóspede a passeios ecológicos terrestres e marítimos em nosso belo 

litoral ou ao interior do estado (onde há vários sítios arqueoógicos), centro histórico, 

compras, a bela e animada noite pessoense, incluindo também o transporte ao Aeroporto 

ou Rodoviária.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$2.415,00 + R$67,00 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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