S E R V I Ç O S P R I VAT I V O S

• E X P E R I Ê N C I A N O K E N OA R E S O R T & S PA •
5 dias | 4 noites
• MA R ÇO A DEZ EMBRO DE 2021 •
Dia 1 - Maceió

Dia 4 - Kenoa Resort / Snorkeling

Chegada em Maceió e transfer para Barra de São Miguel (53 km de
distância). Hospedagem no Hotel Kenoa Resort Beach & Spa, no
tipo de acomodação escolhida. Bem-vindo a um dos mais belos e
tranqüilos paraísos do Nordeste brasileiro, privilegiado com um
clima singular o ano inteiro. Aproveite um santuário privado, com
tranquilidade e equilíbrio. O Kenoa Resort é tão deslumbrante quanto
privado, um lugar onde o luxo é definido por sua beleza natural. Íntimo
sem ser intrusivo, o estilo de serviço do Kenoa Resort é praticado por
uma equipe treinada que captura suas preferências e necessidades
sem a sua percepção. Aproveite o dia!

Café da manhã. Hoje, os hóspedes sairão para uma aventura simples
e divertida para conhecer a beleza do fundo do mar na praia do
francês. O passeio inclui aula teórica sobre fauna e flora local e
acompanhamento de guia experiente.

Dia 2 - Kenoa Resort / Passeio pela Foz do Rio São Francisco
Café da manhã. Saída para um passeio inesquecível e exclusivo pela
Foz do Rio São Francisco. Os passageiros farão um trajeto em super
bugre e trecho em barco a motor para Foz do Rio São Francisco.
Vista privilegiada que se prolonga por todo o trajeto de 2,5h, tempo
que se leva para percorrer 25Km de praia, sendo 21Km de praia
nativa. O passeio inclui: Transporte hotel / passeio / hotel; Passeio de
barco à Foz do Rio São Francisco; Passeio de bugre em praia virgem;
Condutores adequados a NBR ABNT 15285 2 15331.

Dia 3 - Kenoa Resort / Oyster Experience
Café da manhã. Saída para uma visita em canoas a um criatório
de ostras no meio da lagoa com degustação diretamente da água,
mais fresco impossível. Contudo, este passeio é muito mais que uma
experiência gastronômica, exploramos os mangues, conhecemos a
aldeia dos produtores de ostras e mel com suas casas de taipa e sua
alegria. Além de encontrar nascentes de água e toda a exuberante
natureza intata à sua volta. Para finalizar o passeio, uma degustação
de ostras servida no kaamo winebar. O passeio inclui: Transporte hotel
/ local do passeio / hotel; Passeio de canoa nativa; Acompanhamento
de pescador da comunidade Vila Palatéia; Acompanhamento de
condutores enquadrados na ABNT NBR 15285 e 15331; Degustação
de ostras.

Dia 5 - Kenoa Resort Beach & Spa / Maceió
Café da manhã e traslado com destino ao aeroporto de Maceió para
embarque em voo com seu destino final.

TEMPORADA PROMOCIONAL (Maio a Agosto)
Valores a partir de (por passageiro):

4 diárias + 3 passeios privativos mencionados + transfer in/out
Apoena Suíte (Por pax no Duplo)

A partir de R$ 6.285

Marajó Villa (Por pax no Duplo)

A partir de R$ 8.740

Jaobi Villa (Por pax no Duplo)

A partir de R$ 10.120

Kenoa Villa (Por pax no Duplo)

A partir de R$ 14.710

Araxá Suíte (Por pax no Quádruplo)
A partir de R$ 5.860
* Consulte valor por pax no Triplo
** Acrescentar 3.5% de taxa de ISS sobre as diárias.

TEMPORADA BAIXA (17 a 28 Fev, Mar, Abr, Set, Out, Nov, Dez)
Valores a partir de (por passageiro):
4 diárias + 3 passeios privativos mencionados + transfer in/out
Apoena Suíte (Por pax no Duplo)

A partir de R$ 6.820

Marajó Villa (Por pax no Duplo)

A partir de R$ 10.125

Jaobi Villa (Por pax no Duplo)

A partir de R$ 10.985

Kenoa Villa (Por pax no Duplo)

A partir de R$ 16.315

Araxá Suíte (Por pax no Quádruplo)
A partir de R$ 6.500
* Consulte valor por pax no Triplo
** Acrescentar 3.5% de taxa de ISS sobre as diárias.

FERIADOS NACIONAIS
• Natal: 24 a 26 de Dezembro de 2020
• Semana Santa: 1 a 4 de Abril de 2021
• Corpus Christi: 3 a 6 de Junho de 2021
• Independência do Brasil: 4 a 7 de Setembro de 2021
• Nossa Senhora Aparecida: 9 a 12 de Outubro de 2021
• Finados: 30 de Outubro a 2 de Novembro de 2021
• Proclamação da República: 12 a 15 de Novembro de 2021
Valores a partir de (por passageiro):

4 diárias + 3 passeios privativos mencionados + transfer in/out
Apoena Suíte (Por pax no Duplo)

SOB CONSULTA

Marajó Villa (Por pax no Duplo)

SOB CONSULTA

Jaobi Villa (Por pax no Duplo)

SOB CONSULTA

Kenoa Villa (Por pax no Duplo)

SOB CONSULTA

Araxá Suíte (Por pax no Quádruplo)
SOB CONSULTA
* Consulte valor por pax no Triplo
** Acrescentar 3.5% de taxa de ISS sobre as diárias.

CONSULTE PARA
PACOTES DE CARNAVAL (ESTADIA MÍNIMA DE 5 NOITES)
RÉVEILLON (ESTADIA MÍNIMA DE 7 NOITES)
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Hospedagem de 4 noites nos Kenoa Resort;
• Café da manhã diário;
• Transfer do aeroporto/hotel/aeroporto;
• Passeio pela Foz do Rio São Francisco;
• Passeio Oyster Experience;
• Passeio de Snorkeling com transfer
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Voos nacionais e internacionais e taxas dos aeroportos;
• Transportes, viagens e passeios não mencionados no itinerário;
• Qualquer refeição, exceto aqueles mencionadas no itinerário;
• Taxas de passaportes e vistos;
• Despesas pessoais, como bebidas, lavanderia, telefonemas, fax,
massagem, spa, etc.;
• Qualquer gratificação para guias, motoristas, garçons em
restaurantes, etc.
• Taxa de ISS
• Seguro viagem
NOTAS IMPORTANTES
• Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio e com validade de
15/12/2020 a 14/12/2021.
• Os valores acima são cobrados por acomodação dupla e incluem café
da manhã, acesso ao SPA Kenoa (zona de relax com: hidromassagem
e saunas seca e úmida) e fitness.
• Araxá suite, os valores acima correspondem a diária para 4 pessoas.
• No Reveillon, Carnaval e Semana Santa o Kenoa Resort encontra-se
fechado para entradas fora da data de início
dos referidos períodos.
• Ceia de Natal, noite de 24 de Dezembro, está inclusa no pacote.
• Festa e Ceia de Reveillon estão inclusas no pacote.
• Acrescentar 3.5% de taxa de ISS sobre as diárias.
• Nossas tarifas são expressas em reais, moeda oficial brasileira.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS.

