
 
 

 

Brasilidade  
Kenoa Resort: 15% de desconto e gifts exclusivos Just Tur 

“See You Soon”  
 4 dias, 3 noites 

Barra de São Miguel – Alagoas, Brasil 

 

 
 
Sobre as areias douradas e o azul turquesa do 
oceano, o traço cuidadoso poderá ser apreciado 
nos menores detalhes, criados para tornar única a 
experiência de estar no local. A interferência 
suscitou exclusividade! 
 
A partir de 
 
R$ 2.535,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
Localizada a 30 Km do centro de Maceió, é o local 
perfeito para desfrutar da praia que tem um mar 
de águas calmas e bem clarinhas.  
Uma praia protegida por uma barreira de corais, 
durante a maré baixa, onde você pode se deparar 
com uma gigantesca piscina natural de água 
salgada. Para se ter ideia, uma das maiores 

formações de barreiras de corais encontra-se 
mesmo na Praia da Barra de São Miguel. 
No local onde não há proteção da barreira de 
corais as ondas são fortes, favorecendo os 
esportes aquáticos mais radicais.  
Um lugar abençoado por Deus e bonito por 
natureza! 
 
Destaques: 

• Desconto de 15% na hospedagem; 

• 01 massagem para o casal – 50 min – 

Wako Kenoa – Exclusividade Just Tur; 

• Acesso a zona relax do Spa Kenoa; 
Experiência de classe inolvidável; 

• Hospedagem em um santuário privado, 
com tranquilidade e equilíbrio; 

• Gastronomia de alto padrão no Kaamo 
restaurante a cargo do renomado chef 
César Santos.  

 
 
 
 
 
 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia - Barra de São Miguel 

Chegada ao hotel por conta própria e check-in.  

O hotel: 

Imagine um santuário privado, com tranquilidade e equilíbrio, onde os menores detalhes foram 
carinhosamente delineados para que possa tão somente desfrutar. Imagine um local que o surpreenda, 
garantindo a sua privacidade. Imagine o Kenoa, um eco-chic design resort. Abraçado ao norte pelo 
panorama resplandecente de quilômetros de mata virgem Atlântica e a poente pelo encantamento do 
azul-turquesa do oceano. 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 para relaxar e renovar as energias no spa, o Kenoa Resort não poderia deixar de abrigar 
um ambiente dedicado ao ato de relaxar, tão necessário nos dias de hoje. Um espaço especialmente 
criado para induzir a sensação de tranquilidade. Produtos, complementos, terapias, rituais, massagens e 
ambiente singular que o vão transportar para o mundo das sensações, onde a sinergia dos aromas, das 
texturas, das cores, sabores e sons promovem uma verdadeira viagem ao relaxamento e bem estar 
através do estímulo dos cinco sentidos (tratamentos não inclusos).  

2° dia - Kenoa Resort 

Café da manhã no hotel.  

Dia livre para atividades pessoais.  

O hotel dispõe de algumas atividades com custo extra.  

Passeio para incrível Foz do Rio São Francisco ou explorar trilhas e cachoeiras. Aproveite todo o tipo de 
mergulho desde snorkeling a scuba para desvendar as belezas submarinas. Para os amantes das ondas, 
surf ou kite? O hotel conta com professores experientes. E o que dizer de um passeio ao final de tarde 
pegando o pôr do sol no pontal para conhecer as famosas rendeiras ou até passeios de cavalo pela 
praia.  

Outra opção seria um passeio de lancha com todo o conforto para conhecer a Barra de São Miguel com 
suas lagoas, mangues, ilhas, praias desertas e arrecifes. Aproveite tudo que o paraíso das águas pode 
oferecer.  

O hotel tem uma experiência chamada Oyster Experience, que seria 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.  

Ao final do dia aproveite o Wine Bar, não só, mas especialmente para os amantes do vinho, 
o Kenoa Resort conta com o kaamo winebar. Espaço onde hóspede e clientes podem pessoalmente 
escolher seus vinhos, relaxar, conviver e apreciar também a vista tranquila e decoração temática que o 



 
 

local proporciona.  

3° dia - Kenoa Resort 

Café da manhã no hotel.  

Dia livre para atividades pessoais.  

A região:  

Apenas a 30 km de Maceió, capital do estado de Alagoas, o Kenoa - Exclusive Beach Spa & Resort está 
localizado na Barra de São Miguel, num dos mais belos e tranquilos paraísos do Nordeste brasileiro.  

Barra de São Miguel é o local perfeito para desfrutar da praia que tem um mar de águas calmas e bem 
clarinhas. Não é à toa que a Barra é um dos balneários preferido dos Alagoanos.   

Como a praia passa a ser protegida por uma barreira de corais, durante a maré baixa, você vai se deparar 
com uma gigantesca piscina natural de água salgada. Para ter ideia, uma das maiores formações de 
barreiras de corais encontra-se mesmo na Praia da Barra de São Miguel. Do outro lado onde não tem a 
proteção da barreira de corais as ondas são fortes, favorecendo os esportes aquáticos mais radicais.  

Outro fator importante é o clima, o Kenoa é privilegiado com um clima singular o ano inteiro. A região 
apresenta sempre um clima tropical e uma temperatura de água do mar extremamente agradável.  

Tenha uma experiência gastronômica inesquecível com o Menu Degustação Brazil & You.  

Menu completo de 12 etapas criado pelo chef César Santos. Inclui as boas-vindas, entradas, pratos 
principais e sobremesas. Bebidas não inclusas.  

A partir de R$ 360,00 por pessoa.  

4° dia - Kenoa Resort 

Café da manhã e check-out no hotel. 

 

  INCLUI 

• 03 noites de hospedagem com café da manhã incluso e servido diariamente no restaurante; 

• 01 Massagem para o casal – 50 min – Wako Kenoa – Exclusividade Just Tur; 

• Acesso ao SPA Kenoa (zona de relax com: hidromassagem e sauna seca e úmida) e fitness; 

• Kit personalizado Just tur com 01 pareô Brasilidade. 
 

NÃO INCLUI 

• Traslados; 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 



 
 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extras cobrados nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Temporada promocional  

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 5.070,00 BRL 2.535,00 BRL 2.354,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Barra de São Miguel - Kenoa Resort (Apoena)  

 
 

  Temporada baixa 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 5.708,00 BRL 2.854,00 BRL 2.650,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Barra de São Miguel - Kenoa Resort (Apoena)  

 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

  Temporada promocional 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 8.003,00 BRL 4.002,00 BRL 3.722,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Barra de São Miguel - Kenoa Resort (Marajó villa)  

 

  Temporada promocional 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 9.660,00 BRL 4.830,00 BRL 4.496,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Barra de São Miguel - Kenoa Resort (Marajó villa)  
 
CONDIÇÕES: 
Validade: até 23/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais, eventos e datas 
comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso 
de suplemento;  
Crianças:  até 3 anos compartilham o quarto com os pais e não pagam (limite de uma por 
acomodação). A partir dos 04 anos, todos serão considerados adultos; 
Check-in: 14h 
Check-out:12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações.  
Notas importantes:  
Temporada promocional: 02/06/2020-31/08/2020;  
Temporada baixa: 01/09/2020-23/12/2020;  
Up-grade é da categoria Marajó para Jaobis e mediante disponibilidade; 
Deverão ser acrescidos 3.5% de taxa de ISS sobre as diárias; 
O Kenoa é um design hotel ao mar aberto e não tem infra-estrutura nem entretenimentos para 
crianças. Caso venham acompanhados com crianças é de total responsabilidade do hóspede 
providenciar a supervisão adequada e monitoramento de forma a não atrapalhar o ambiente 
de tranquilidade e relaxamento. 
Remarcações sem custo até um ano da data do check-in original; 
Cancelamentos ou alterações de reservas de 30 a 15 dias do check-in: Será cobrada uma taxa 
 



 
 

 de 50% sobre o valor do depósito; 
Cancelamentos ou alterações de reservas com menos de 15 dias, o depósito integral será 
cobrado como uma penalidade.  

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 06 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 
  

 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época:  
O Kenoa - Exclusive Beach Spa & Resort é privilegiado com um clima singular o ano inteiro. A apenas 9˚ a 
sul do Equador, a região apresenta sempre um clima tropical e uma temperatura de água do mar 
extremamente agradável. Temperaturas entre 20°C a 30°C o ano iteiro.   
  
Como chegar:  
A apenas 30km do centro de Maceió, capital do estado de Alagoas ou apróx. 54 km do Aeroporto 
Internacional Zumbi dos Palmares Rio Largo - MCZ , o Kenoa - Exclusive Beach Spa & Resort está localizado 
na Barra de São Miguel, num dos mais belos e tranquilos paraísos do Nordeste brasileiro.  
  
O que levar:  
Roupas casuais para dia. Lembre-se você está na praia. Leve roupas leves e confortáveis, separe algumas 
para jantares informais e casacos leves para os ventos constantes. É possível passar grande parte do dia 
com roupas de banho e saídas de banho.   
• Roupas de banho;   
• Óculos de sol;   
• Chapéu ou boné;   
• Protetor solar;   
• Par de chinelos;   
• Toalha;   
• Saídas de praia;  
• Bolsa de praia;   
• Medicamentos pessoais.   

 


