
 

Réveillon 2022 / 2023 no Hotel Resort Amoaras 

 
City tour em Olinda / Ilha de Itamaracá / Coroa do Avião 

Período: 29 de dezembro de 2022 a 01 de Janeiro de 2023 
 

Programação: 
1º DIA (29/12 – Quinta-feira): Às 06:00hs apresentação do grupo na Praça Cívica para embarque 
com destino á Praia de Maria Farinha. Previsão de chegada às 11:00hs para acomodação em aptos 
duplos e triplos (Conforme reserva e disponibilidade) no Hotel Resort Amoaras. À Tarde, faremos 
city tour em Olinda visitando os principais pontos turísticos da cidade, como: Sobrado Morisco, Igreja 
da Misericórdia, Museu de Arte Sacra, Museu do Mamulengo, entre outros.   
 

2º DIA (30/12 – Sexta-feira): Às 09:00hs saída para manhã de lazer na Praia da Coroa do Avião na 
Ilha Itamaracá – considerada um dos destinos mais procurados da cidade, muito conhecida por sua 
beleza natural e clima agradável. A praia da Coroa do Avião costuma atrair diversos turistas na alta 
temporada, que se encantam com a bela paisagem do lugar. Retorno ao hotel em horário a combinar. 
Programação noturna do hotel 
 

3º DIA (31/12 – Sábado): Dia livre para desfrutarmos da estrutura de lazer do Amoaras Resort. Hotel 
localizado numa reserva de lazer náutico, implantado em um jardim tropical de mais de 8.000 m² de 
área verde; Como Opcional, sugerimos ao grupo passeio ao Veneza Water Park (Ingresso não 
incluso no pacote).  Programação noturna: Festa de Réveillon com queima de fogos 
 

4º DIA (01/01 – Domingo): Manhã dedicada a atividades de lazer no hotel. Às 12:00hs acerto de 
extras no hotel e saída com destino à Natal (RN). Previsão de chegada às 18:00hs. Desembarque no 
local de embarque. Fim dos nossos serviços. 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

• Ônibus de turismo com ar, tv, som; 

• 03 diárias no Hotel Amoaras 
(www.hotelamoaras.com.br); 

• Pensão completa: 03 almoços, 03 
jantares e 03 café-da-manhã; 

• Festa de réveillon com queima de 
fogos; 

• Serviço de bordo: água e refrigerante; 

• Guia acompanhante (EMBRATUR); 
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

• Extra de qualquer natureza que não 
esteja mencionado neste roteiro. 

 
 

 

PREÇO POR PESSOA: 

• Apto. duplo: R$ 2.400,00 ou 10x de R$ 240,00 (Cartão de Credito ou Debito); 

• Apto. triplo: R$ 2.200,00 ou 10x de R$ 220,00 (Cartão de Credito ou Debito); 

• *Aceitamos todas as bandeiras de cartão de credito, Transferência Bancária e Pix.
      
INFORMAÇÕES E RESERVAS:      Avellar Tour: fone (84) 221-2088 / 99988-8633 
      Site: www.avellartour.com.br / E-mail: avellartour@ig.com.br                                                                        

http://www.hotelamoaras.com.br/
http://www.avellartour.com.br/

