
BLOQUEIO CARNAVAL RECIFE – 14 A 21/02 
 
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  
 

Hotel Atlante Plaza 

Avenida Boa Viagem, 5426, Boa Viagem, Recife 

 
O luxuoso Hotel Atlante Plaza possui uma localização privilegiada na Praia de Boa Viagem, a 7 minutos de 
carro do principal shopping da cidade. Este hotel oferece uma piscina na cobertura, terraço ao ar livre, 
restaurante, academia e um bar. O hotel dispõe de uma recepção 24 horas, serviço de quarto e Wi-Fi 
gratuito em todas as áreas. Um estacionamento privativo está disponível por um custo adicional. 
Todos os quartos do Hotel Atlante Plaza dispõem de ar-condicionado, frigobar, TV de tela plana a cabo, 
mesa de trabalho e cofre. Os banheiros privativos têm chuveiro, produtos de banho de cortesia e secador 
de cabelo. Algumas suítes possuem vista panorâmica do mar. 
 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$3.673,50 + R$67,00 TAXAS 

 
Nobile Suítes Executive 

Av. Boa Viagem, 344, Recife 

 
 
O Nobile Suítes Executive está localizado à beira-mar, na praia do Pina, a 700 metros da famosa praia de 
Boa Viagem. Este hotel oferece Wi-Fi e estacionamento gratuitos, piscina e restaurante. 
Apresentando vista do mar, todos os modernos quartos do Nobile Suítes Executive incluem ar-
condicionado, TV LCD com canais a cabo, telefone, cofre, frigobar e banheiro privativo com chuveiro e 
secador de cabelo. 
 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: R$3.730,54 + 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! 
 


