
 

Brasilidade - Experimente Fasano Angra dos Reis 
4 dias, 3 noites (3ª noite FREE) 

Angra dos Reis – Rio de Janeiro, Brasil 

 

 

 
 
Inserido em uma propriedade muito bem 
distribuída, na melhor localização da Costa Verde 
em Angra dos Reis, o Fasano mescla um novo 
conceito de gastronomia, arquitetura e design 
com vista para o mar e para o campo. 
 
A partir de 
BRL 1.629,00 + taxas por pessoa em apartamento 
duplo 
 
Saiba mais 
O Fasano tem 60 amplos apartamentos, com vista 
para o mar e campo, além de um sofisticado SPA 
de 2 mil metros quadrados destinado ao bem-
estar e tratamentos voltados ao público adulto e 
infantil. O empreendimento possui também 

fitness center, quadras de tênis e poliesportiva, 
boulevard de lojas e dois restaurantes de 
conceitos distintos para atender a diferentes 
momentos gastronômicos do dia. 
 
Destaques: 

 3ª noite free; 

 Jantar que contempla um menu composto por 
entrada, prato principal, sobremesa e soft 
drinks; 

 Serviço de mordomo, incluindo fazer e 
desfazer as malas; 

 Hospedagem em um hotel internacionalmente 
reconhecido como sinônimo de qualidade e 
serviços impecáveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ROTEIRO 

1° dia - Fasano Angra dos Reis 

Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 

O hotel: 

Em 2017, o condomínio FRAD. E ganhou um novo capítulo em sua história com a inauguração do Hotel 

Fasano Angra dos Reis. Reconhecido internacionalmente como sinônimo de qualidade e serviço 

impecáveis, o novo Fasano tem 60 amplos apartamentos, com vista para o mar e campo, além de um 

sofisticado SPA de 2 mil metros quadrados destinado ao bem estar e tratamentos voltados ao público 

adulto e infantil. O empreendimento possui também fitness center, quadras de tênis e poliesportiva, 

boulevard de lojas e dois restaurantes de conceitos distintos para atender a diferentes momentos 

gastronômicos do dia. 

 

2° dia - Fasano Angra dos Reis 

Café da manhã no hotel. 

Aproveite o dia para conhecer o Spa. 

Cenário perfeito para relaxar e encontrar paz e tranquilidade do corpo e da mente. Debruçado sobre a 

Marina de Angra dos Reis, o Spa de 2 mil metros quadrados oferece 8 salas de tratamentos, piscinas 

adultos e infantil, sendo uma delas com raia de 25 metros. Os clientes podem ainda usufruir de 

experiências complementares voltadas ao esporte ou relaxamento, como: yoga na praia, meditação ao 

pé da cachoeira, circuito das águas, entre outras. 

O serviço de spa não está incluído. 

 

3° dia - Fasano Angra dos Reis 

Café da manhã no hotel. 

Aproveite o dia para conhecer algumas das experiências que o hotel oferece (não  inclusas). 

Golfe 

O campo de golfe do FRAD.E é único e reserva uma beleza natural inigualável. Projetado pela dupla de 

arquitetos britânicos Dave Thomas & Peter Allis ao pé do Pico do Frade, em meio à Mata Atlântica, 

repleto de riachos e cachoeiras ao redor, onde hóspedes e visitantes são convidados a explorar 

momentos de lazer. É um dos campos de golfe mais impressionantes da América Latina, com 6.420 

jardas, 18 buracos e par 72, com grau de dificuldade tanto para profissionais como para iniciantes. Entre 

uma tacada e outra, seus jogadores podem ser surpreendidos por animais da fauna local, como 

capivaras, tatus, cotias e cervos circulando pelos arredores. 

Passeios Naúticos 

Angra dos Reis é uma das mais belas regiões brasileiras, dentro de um complexo que abrange cerca de 

365 ilhas de natureza preservada e visual deslumbrante. Sua baía de águas protegidas é muito 

reconhecida pelas praias paradisíacas e por ilhas espalhadas pela Costa Verde. Para desfrutar da beleza 

desse arquipélago, o Hotel Fasano Angra dos Reis promove passeios que atendem a diferentes perfis de 



 

cliente, seja os que desejam passar o dia todo explorando a natureza marinha, os que preferem 

pequenos passeios que duram algumas horas e até mesmo para perfis de mergulhadores. Em 

complemento e, em especial, para desbravadores, alguns pacotes podem combinar passeio de barco 

com trilha moderada ou mesmo combinar o passeio de barco com City tour pelo Centro Histórico de 

Paraty – vilarejo charmoso e com muita historia a poucos quilômetros de Angra dos Reis. Os passeios 

pelas ilhas podem ser realizados com escuna ou lancha. 

Trilhas 

Com mais de 1.500 metros de altitude, o Pico do Frade é o segundo ponto mais alto de Angra dos Reis. 

De cima, a vista é surpreendente: diante dela estão as dezenas de ilhas da região tanto de Angra como 

de Paraty, além da Serra da Bocaina e da Serra do Mar. Para exploradores da natureza e amantes do 

esporte, o Hotel Fasano Angra dos Reis oferece roteiros guiados com profissionais especializados que 

buscam explorar a riqueza da Mata Atlântica, em trilhas voltadas a todos os perfis de público, desde 

iniciantes até nível avançado. 

 

4° dia - Fasano Angra dos Reis 

Café da manhã no hotel e check-out. 

 

   

INCLUI: 

 03 noites de hospedagem no Fasano Angra dos Reis; 

 Café da manhã e jantar que contempla um menu composto por entrada, prato principal, sobremesa 

e soft drinks; 

 Frutas e água mineral no apartamento no momento da chegada; 

 Serviço de mordomo, incluindo fazer e desfazer as malas; 

 Acesso ao Fitness Center e piscinas internas e externas; 

 Cartão de “boas-vindas” no apartamento; 

 Serviço de valet; 

 Wi Fi; 

 Kit personalizado Just Tur com 01 pareô Brasilidade. 

 
NÃO INCLUI: 

 Traslados; 

 Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar 

valores); 

 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; 

 Aéreos internacionais de chegada / saída; 

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

 Vistos; 

 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 
 

  BAIXA TEMPORADA 

Single* Duplo* 

BRL 3.252,00 
+ taxas 

BRL 1.629,00 
+ taxas 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Angra dos Reis - Fasano Angra dos Reis (SUPERIOR VISTA CAMPO)  

 

  ALTA TEMPORADA 

Single* Duplo* 

BRL 3.659,00 
+ taxas 

BRL 1.829,00 
+ taxas 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Angra dos Reis - Fasano Angra dos Reis (SUPERIOR VISTA CAMPO)  
 

 
 



 

 

  BAIXA TEMPORADA 

Single* Duplo* 

BRL 3.607,00 
+ taxas 

BRL 1.804,00 
+ taxas 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Angra dos Reis - Fasano Angra dos Reis (SUPERIOR VISTA MAR)  

  ALTA TEMPORADA 

Single* Duplo* 

BRL 4.251,00 
+ taxas 

BRL 2.126,00 
+ taxas 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Angra dos Reis - Fasano Angra dos Reis (SUPERIOR VISTA MAR)  

 
 

  BAIXA TEMPORADA 

Single* Duplo* 

BRL 4.213,00 
+ taxas 

BRL 2.107,00 
+ taxas 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Angra dos Reis - Fasano Angra dos Reis (DELUXE VISTA MAR)  

 
 
 
 
 
 



 

  ALTA TEMPORADA 

Single* Duplo* 

BRL 4.962,00 
+ taxas 

BRL 2.482,00 
+ taxas 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Angra dos Reis - Fasano Angra dos Reis (DELUXE VISTA MAR)  
 
CONDIÇÕES:  
Validade: 22/12/2020, exceto feriados; 
Crianças: Cortesia de berço e cama extra para crianças até 07 anos, sujeito a disponibilidade; 
Check-in: 17h 
Check-out: 14h 
 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: O prazo de cancelamento é de 72 horas antes do 
horário de check in (local time), em caso de alteração/cancelamento após esta data será cobrada 
a primeira diária + taxas; 
 
Notas importantes: 
Adicionar 5% ISS; 
BAIXA TEMPORADA se aplicam para: 01 de março a 30 de setembro; 
ALTA TEMPORADA se aplicam para: 01 de outubro a 22 de dezembro; 
Apartamento Twin disponível nas categorias Superior Vista Campo, Superior Vista Mar e Luxo; 
Experimente Angra dos Reis: O novo programa inclui diárias de hospedagem com café da manhã 
e jantar inclusos. O jantar, contempla um menu composto por entrada, prato principal, 
sobremesa e soft drinks. Essa será a única condição disponível para reservas até o dia 22 de 
Dezembro de 2020. 
 

 

 

 

  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 
 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, 
portanto sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 



 

  INFORMAÇÕES 

 

 

 


