
Brasilidade 2021 - Casana Hotel  
5 Noites 

 

 
 

Casana - sua casa na praia. Onde os grandes ventos da costa nordeste do Brasil encontram areia branca e águas 
emocionantes. Onde dunas ondulantes e lagoas cintilantes abrigam animais selvagens preciosos.  
 
A partir de 
R$ 10.709,00 + taxas por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Um destino por si só, esse refúgio exclusivo na praia é um lugar para se reconectar com a natureza. Relaxe no 
bangalô arejado e privado, cercado por areias suaves e palmeiras. Tome uma caipirinha com vista para a 
piscina infinita ou sob o brilho quente da fogueira. Em seguida, saia para ser seduzido por aventuras, sempre 
com o vento nos cabelos. 
 
Destaques: 
Exclusividade de um hotel com apenas 8 bangalôs; 
Refúgio descontraído e luxuoso agraciado pelas maravilhas da natureza; 
Refeições preparadas com deliciosos ingredientes locais, como peixes e frutos do mar frescos, saladas e 
legumes orgânicos saborosos e ervas de nosso próprio jardim; 
Explorar a encantadora vila de pescadores ou simplesmente relaxar na sua rede. 

 

  ROTEIRO 
 



1° dia - Casana Luxury Hotel, Preá 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
Casana - sua casa na praia. Onde os grandes ventos da costa nordeste do Brasil encontram areia branca e águas 
emocionantes. Onde dunas ondulantes e lagoas cintilantes abrigam animais selvagens preciosos. E você pode optar 
por praticar kitesurf, explorar a encantadora vila de pescadores ou simplesmente relaxar na sua rede. Junte-se a 
nós em nosso refúgio descontraído e luxuoso e deixe-se surpreender pelas maravilhas da natureza. 
 
Cada pequeno detalhe da Casana é inspirado nas viagens globais dos proprietários, com um sabor autêntico do 
Brasil. Um destino por si só, nosso refúgio exclusivo na praia é um lugar para se reconectar com a natureza. Relaxe 
no seu bangalô arejado e privado, cercado por areias suaves e palmeiras. Tome uma caipirinha com vista para a 
piscina infinita ou sob o brilho quente da fogueira. Em seguida, saia para ser seduzido por aventuras, sempre com o 
vento nos cabelos. 
 
 
2° dia - Casana Luxury Hotel, Preá 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
A Praia do Preá é o lugar perfeito para aprender a praticar kitesurf, proporcionando um ambiente seguro, com 
ventos laterais constantes soprando de sudeste a leste. Estas excelentes condições de vento side-onshore 
permitem que você complete todo o curso sem interrupção. 
 
 
3° dia - Casana Luxury Hotel, Preá 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Experiência do por/nascer do sol 
Testemunhe o encantamento do amanhecer e do anoitecer, enquanto o sol nasce ou se põe sobre a paisagem 
cativante. Nós tendemos a organizar o transporte em torno do horário das marés, como a maioria das rotas são 
pela praia ou lagoas. Tenha certeza que tudo será organiza para que você capture fotos impressionantes, além de 
lembranças eternas.  
 
4° dia - Casana Luxury Hotel, Preá 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
O hotel pode organizar um jantar ao ar livre em volta de uma charmosa fogueira ( agendar no local). 
 
 
5° dia - Casana Luxury Hotel, Preá 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
6° dia - Casana Luxury Hotel, Preá 
Café da manhã no hotel e check-out. 
 
Consulte extensões para seu programa. 



 
 

  INCLUI 
 

05 noites de hospedagem em Preá  no Casana Luxury Hotel; 
Café da manhã, almoço, jantar e bebidas não alcoólicas; 
Serviço de Lavanderia; 
Estacionamento; 
Wi-fi; 
Kit Brasilidade Just Tur com 01 parêo ou 01 mochila. 
 
Tarifa 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 
 

  Luxo 

Single* Duplo* 

BRL 21.419,00 BRL 10.709,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Preá - Casana Luxury Hotel (Suíte)  
 

 

  Luxo 

Single* Duplo* 

BRL 31.394,00 BRL 15.697,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 



    

Preá - Casana Luxury Hotel (Suíte Master Piscina)  
 

 

  Luxo 

Single* Duplo* 

BRL 39.419,00 BRL 19.710,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Preá - Casana Luxury Hotel (Suíte Master Dois Quartos)  
 
CONDIÇÕES: 
Validade: até 17/12/2021, exceto feriados. Tarifas flutuantes; 
Crianças: Autorizado para crianças até 13 anos. 
• De 0-2 anos: Permitido em todas as categorias do hotel. O hotel disponibiliza um berço sem cobrança 
adicional. 
• De 3-13 anos: Permitido apenas nas categorias Suíte e Suíte Piscina. O hotel acomoda até 2 camas extras 
por unidade habitacional. Valor diário por cama extra: R$ 1.240,00 + 4,16% ISS; 
Horário de check-in: 15h 
Horário de check-out: 12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  
 90 dias ou mais antes da data do check in: Reembolso autorizado; Entre 89 e 30 dias antes da data do check in: 
Multa de 50% do pagamento total e reembolso de 50% do pagamento total; ou o saldo do reembolso poderá́ 
ser usado como crédito. Menos de 30 dias da data do check in ou “no show”: Multa de 100%. Não há 
reembolso. **Para utilização do crédito, a disponibilidade e tarifas estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.  
A Just Tur poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso. 
 
Notas importantes: 
Adicionar taxa de ISS (4,16%) sobre o valor do pacote; 
O calculo para menos de 5 noites deve ser consultado, as condições mudam para hospedagem de 01 a 04 
noites. Acima de 05 noites pode-ser dividir o valor por 5 e multiplicar pelo numero de noites desejado. 
 
Suíte 
Oferecemos três suítes encantadoras em seus próprios bangalôs de palha. Cada um oferece 80 m² de espaço 
interno e você pode escolher entre uma cama king-size ou duas camas individuais. Relaxe na espaçosa casa de 
banho interior / exterior e desfrute de momentos de descanso no seu terraço privado à beira-mar. Relaxe na 
espreguiçadeira dupla ou balance em uma rede e aproveite as vistas. Suítes acomodam até duas camas extras. 
Suíte Master Piscina 
Nossa melhor suíte combina espaço abundante com uma piscina infinita privativa. Faça do interior de 100m² a 
sua luxuosa casa longe de casa, desfrutando de uma cama king-size e de uma luxuosa casa de banho interior / 



exterior com jacuzzi. O elegante deck de madeira à beira-mar leva à piscina cintilante. Relaxe na brisa suave, 
balançando nas duas redes ou capturando os raios na espreguiçadeira dupla de pelúcia. 
Suíte Master Dois Quartos 
Projetado para casais que viajam com crianças, este arranjo engenhoso oferece amplo espaço para se espalhar. 
Desfrute de dois quartos separados, um de 100m² e outro de 35m². A sala principal acomoda dois adultos com 
uma cama king-size, banheiro interno / externo generoso completo com jacuzzi e um convidativo deck de frente 
para o mar com espreguiçadeira dupla e redes. O quarto das crianças, conectado pelo deck, inclui duas camas 
de solteiro e um banheiro interno. 

 

 
 
 
 
 
 

  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 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 

  INFORMAÇÕES 
 
 

 


