
 

REVEILLON RECIFE – 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  
 

Recife, Brasil - Brasil 

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

 

Recife Praia Hotel  
Avenida Boa Viagem nº 09 Pina - Recife (Recife, Brazil - Brazil) [Mapa]  

O Recife Praia Hotel está situado na orla da Av. Boa Viagem, na Praia do Pina e todos os 

quartos possuem ampla vista para o mar. Os quartos são espaçosos e equipados com TV, 

Ar, Cofre e Frigobar, a WiFi é gratuita, o café da manhã é bem variado e todo o cardápio 
está disponível 24 horas por dia através do servilo de quarto. . A localização é excelente, 

sendo, dos hotéis a beira-mar, o mais próximo dos principais centros de negócios, 

serviços, pontos de turismo e gastronomia da cidade. Bem próximo ao Recife Praia Hotel 

você encontrará bancos, academia, o Shopping RioMar (maior do N/NE), farmácia, 

delicatessen, mercado, casas de câmbio e uma grande quantidade de bares e 
restaurantes. A localização é bastante elogiada pelos hóspedes que vem a lazer ou a 

trabalho. O hotel tem piscina, restaurante e dois bares e serviço de quarto 24 horas.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$2.729,24 + 

R$66,00 TAXAS 

 

 

Radisson Recife 4EST- 4 STARS  

Av. Boa Viagem, 1906 (Recife, Brazil - Brazil) [Mapa]  

Já consolidado como uma das melhores opções de hospedagem em Recife, pela sua 
excelência em estrutura e serviços, o Beach Class Suites agora é Radisson Recife. Isso é 

resultado da crescente melhoria que tornou o hotel apto a oferecer aos seus hóspedes o 

padrão internacional da bandeira Radisson.  

Localizado à beira-mar na praia de Boa Viagem, todos os seus apartamentos contam com 

vista para o mar. Entre os atrativos, o hotel oferece sauna, piscina e um moderno fitness 
center. No Restaurante Nabuco, é servido um completo café da manhã e pratos da 

culinária regional. Próximo aos principais restaurantes, polos empresariais, shoppings, 

pontos históricos e ao centro de convenções da cidade.. 

 
 

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$3.066,00 + 

R$66,00 TAXAS 

 

http://mail.cangooroo.net/ls/click?upn=W697wK117pN1gyqkMrrdxbubWq5r1NN3IvHnvrM1av-2FJSSr-2Bc-2BkgPW5nyP9ElXbJWmVlCrcFU4P9dufmGWBxJm-2BlNEwKg5Ek63CASmmsMZ4-3DSlnw_Kcz6jfrlAFzw7LZ2z70BodKtxgur7-2B-2BbOd5rlW2wGsY2ta5D-2BMojv5UIn58Z3rAFoAzWFBo9GCGWdY8Nc3Zd1rgrtOcEK8aBXC20cCvY77KGvNn8pSUd1h8I1A-2Bvf8st3n3XqRuupL1LdAagd-2Fz7xPuLzCjidl7NlGvyHJEkICQS1moU16aylJdRYe9Pt1k7o2ZqIbHtfsdfdvs-2FXJezHFVbqw9QgCpne4oDaAm9Nk8-3D
http://mail.cangooroo.net/ls/click?upn=W697wK117pN1gyqkMrrdxbubWq5r1NN3IvHnvrM1av-2FJSSr-2Bc-2BkgPW5nyP9ElXbJWmVlCrcFU4P9dufmGWBxJtd-2F0Jid1M3oQ6g4UQmBYhk-3D6P1t_Kcz6jfrlAFzw7LZ2z70BodKtxgur7-2B-2BbOd5rlW2wGsY2ta5D-2BMojv5UIn58Z3rAFoAzWFBo9GCGWdY8Nc3Zd1rnZu5TRwf8S3oS4F9NuJmQ85g3ZfHOMDOtz5CFzzsRHNMyrFFOb57CWrlFslLw66tuWmD6oBhkk52Lx3JM2fLts7bgw21A6t5xAxEmQ3SyF-2BCuCIZ6zX-2FBeAjc2kswwyAzl0kVND2QzHvJd8xk-2BsNY-3D


 

Nobile Suítes Executive  

AV BOA VIAGEM 344 PINA - RECIFE (Recife, Brazil - Brazil) [Mapa]  

Vai para Recife? Hospede-se no confortável e aconchegante Nobile Suítes Executive. O 

Hotel está localizado em frente ao mar, na badalada Avenida Boa Viagem. Oferece 

apartamentos amplos e equipados com Ar Condicionado, TV a Cabo, Cofre e Internet. Os 
apartamentos são adaptados para hóspedes com mobilidade reduzida, além de suítes 

diferenciadas para núpcias. O Hotel está a 7km do Aeroporto Internacional do Recife – 

Guararapes, próximo aos principais Shoppings Centers e ao lado de excelentes opções 

gastronocirc;micas, assim como dos principais pontos turísticos da cidade. O Nobile Suítes 

Executive oferece os serviços de restaurante, Room Service 24 horas, Lobby Bar, piscina, 
sauna, sala de ginástica, lavanderia e espaço de eventos integrados para até 200 pessoas. 

Venha e curta a sua viagem com mais conforto!  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$3.180,00 + 

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! 
 

http://mail.cangooroo.net/ls/click?upn=W697wK117pN1gyqkMrrdxbubWq5r1NN3IvHnvrM1av-2FJSSr-2Bc-2BkgPW5nyP9ElXbJWmVlCrcFU4P9dufmGWBxJj06RC6EIpPTSCh8oCBERVA-3DE_tS_Kcz6jfrlAFzw7LZ2z70BodKtxgur7-2B-2BbOd5rlW2wGsY2ta5D-2BMojv5UIn58Z3rAFoAzWFBo9GCGWdY8Nc3Zd1oXdAGG39bd-2FMmw5196AMVS5OTUOuB0bruU6ijW0jBFU3lHdyvyaniCG7QVeWD-2BmGJetpFo5E12rhMBA0a8f41nsJGP0Z-2BOBXmADigVJ6a8R6JvRtRprUxD0niP6kWk6vCYfICztbCACa4BrU5VCV5g-3D

