
 
 

 
Brasilidade: Nannai Resort & Spa 

 Gift Voucher Baixa Temporada 
5 dias, 4 noites 

Muro Alto - Ipojuca - Pernambuco, Brasil 

 

 

 
Em meio a coqueiros, manguezais, uma reserva de 
mata Atlântica e vista para o mar está o Nannai 
Resort & SPA. Cultiva valores de preservação do 
meio ambiente e da cultura regional, o bem-estar 
e o bem-receber. 
 
A partir de 
R$ 2.999,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Às vésperas de completar 19 anos e sempre se 
renovando, o NANNAI Resort & SPA continua a 
cultivar os valores que serviram como base desde 
a sua fundação: a preservação do meio ambiente 
e da cultura regional, o bem-estar e o bem-
receber. O jeito NANNAI de Encantar está no 

equilíbrio entre o luxo e o acolhimento. Entre o 
charme e a simplicidade. A intimidade e o 
profissionalismo. 
 
Destaques: 

• 15% de desconto; 

• 1 garrafa de Espumante Nannai – 
Exclusividade para clientes Just Tur; 

• Flexibilidade para agendar sua viagem ao 
seu tempo; 

• Welcome drink; 

• Experiência gastronômica com cozinha 
regional a base de frutos do mar mesclada 
com clássicos da gastronomia 
internacional. 

 

  ROTEIRO 

1° dia - Nannai Resort & Spa 

Chegada por conta própria e check-in. 

O hotel: 

Em meio a coqueiros, manguezais, reserva de mata Atlântica e vista para o mar. Numa praia protegida 
por arrecifes, que forma uma grande piscina natural, ideal para banho e prática de esportes náuticos, está 



 
 

localizado o NANNAI Resort & SPA, reconhecido por sua arquitetura tropical, seus bangalôs com piscinas 
privativas, rica gastronomia e um dos maiores SPA L’Occitane da América Latina. Um ambiente ideal para 
quem procura tranquilidade, conforto e privacidade. 

Em 2001 o Nannai foi inovador no Brasil e se destacou quando chegou em Porto de Galinhas com seus 
bangalôs à beira mar, piscinas privativas e uma extensa área verde. E ainda hoje essas características 
aliadas ao serviço personalizado e à atenção da equipe com seus hóspedes o fazem especial. 

2° dia - Nannai Resort & Spa 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

O Nannai dispõe de várias atividades. Você pode participar da hidroginástica, alongamento, dança ou 
frequentar a academia. Também pode jogar golfe, tênis, praticar vela, stand up padle ou caiaque. Com 
didática que atende todos os públicos, os profissionais estão à disposição para orientar e ensinar os 
iniciantes nas clínicas e aulas, ou apenas acompanhar os mais experientes. 

Outra opção é relaxar em algum dos recantos tranquilos do hotel. Redes no gramado, gazebos com vista 
para o mar ou espreguiçadeiras na praia, onde som vem das ondas, do vento e dos pássaros.  
 
3° dia - Nannai Resort & Spa 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 

Aproveite o dia para relaxar no spa. O Nannai SPA é uma extensão natural da marca L´Occitane. 
Ingredientes originais com eficácia comprovada, aliados às terapias tradicionais para oferecer uma 
verdadeira viagem sensorial. A paisagem, os ingredientes e a “art-de-vivre” do Mediterrâneo são a 
inspiração dos tratamentos, rejuvenescendo profundamente corpo e alma (não inclui tratamentos). 

4° dia - Nannai Resort & Spa 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 

5° dia - Nannai Resort & Spa 

Café da manhã e check-out no hotel. 

 

  INCLUI 

• 04 noites de hospedagem no Nannai Resort & Spa café da manhã e jantar (sem bebidas); 

• 1 garrafa de Espumante Nannai – Exclusividade para clientes Just Tur; 

• 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; 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

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

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Resort 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 5.987,00 BRL 2.999,00 BRL 2.588,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

      

Muro Alto - Nannai Resort & Spa (Apartamento Jardim)  

 

 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 8.948,00 BRL 4.474,00 BRL 3.871,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

      

Muro Alto - Nannai Resort & Spa (Bangalô Jardim)  

 

*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 

confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
CONDIÇÕES: 

Validade: até 16/12/2021 -  Não válido para na alta temporada (janeiro, carnaval, páscoa, 

feriados, reveillon); 

Crianças: Não tem gratuidade paga como triplo; 

Horário de check-in: 14h 



 
 

Horário de check-out: 12h 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 

Notas importantes:  

Vendas até 31/07/2020; 

Todas as nossas acomodações (apartamentos, bangalôs e/ou suíte) comportam até 03 adultos ou 

02 adultos + 02 crianças (até 12 anos) consulte valores; 

Cancelamento ou alteração: 10 dias antes do check-in 01 noite de multa será cobrada. 

 

  
 

 

 

  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 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 

 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época:  
A melhor época é entre os meses de setembro e março (verão), época de seca no Pernambuco e que as 
águas ainda estão mais claras, média de 30°C. Durante o inverno, entre os meses de abril e agosto, há 
precipitações de chuva e dias ensolarados, tornando um clima inconsistente e média de 24°C.  
  
Como chegar:  
Chegada pelo aeroporto de Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (REC). O Nannai 
Resort & Spa fica no município de Ipojuca, a 48km (apróx. 50min) do aeroporto.  
  
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.    

 


