
Brasilidade: Pedras do Patacho 
                                                                                                                                                                                Gift Voucher 

4 dias, 3 noites  
Porto de Pedras – Alagoas, Brasil 

 

   

 
 
Uma ampla faixa de areia branca, águas mornas e uma 
vegetação praticamente intocada, o destino perfeito 
para quem valoriza a natureza e, acima de tudo, a 
tranquilidade. 
 
A partir de 
R$  2.749,00 por pessoa em apartamento duplo. 
 
Saiba mais 
Um hotel com experiências sensoriais. Um caminho 
revestido por pedras naturais leva os hóspedes 
diretamente à uma das praias mais bonitas do 
Nordeste. Você irá se encantar! 
 
Destaques: 

 02 caipirinhas, delicioso drink tipicamente 
brasileiro- Exclusividade Just Tur; 

 Café da manhã flutuante em bandeja de 
reflorestamento para quem se hospedar nos 
bangalôs com piscina privativa - Exclusividade 
Just Tur; 

 Decoração e organização de almoço ou jantar 
privativo (refeição não inclusa); 

 Um Hotel Boutique exclusivo, com 7 Bangalôs, 
08 Suítes, Restaurante com Chef renomado;  

 Cortesia para passeios de stand up e caiaque;  

 Localização em meio à Rota Ecológica de 
Alagoas que destaca- se pelo seu visual 
paradisíaco;  

 Passeios com charmosas bikes pela região que 
são perfeitas para explorar a natureza; 

 Natureza em sintonia com a modernidade em 
um projeto que incorpora elementos arrojados 
à paisagem do hotel;

 
 
 

 

  



  ROTEIRO 

1° dia - Pedras do Patacho 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
Na Pedras do Patacho, foram criados experiências sensoriais. Um caminho revestido por pedras naturais leva os 
hospedes diretamente a uma das praias mais bonitas do Nordeste. 
A natureza em sintonia com a modernidade - no projeto, incorpora elementos arrojados a paisagem que envolvem o 
hotel. Revestimentos como pedra, madeira compõem a estrutura juntamente a itens como placas metálicas e vidro, 
dando vida a uma identidade arquitetônica singular. 
 
Cada detalhe do Pedras do Patacho foi pensado para que os hospedes vivam uma experiência completa. O Corten é 
um deles. O restaurante, localizado na pousada, combina ingredientes locais as tendências da gastronomia mundial. 
Os pratos são assinados por Biba Fernandes, nome á frente do conceituado restaurante Chiwake (PE). O chef, 
especializado em culinária japonesa e peruana, utilizou sua expertise para criar um DNA gastronômico próprio, que 
traduz o Patacho através do seu cardápio coeso e harmônico. 
 
2° dia - Pedras do Patacho 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Aproveite o tempo e faça uma parada no Contain, um espaço perfeito para um drink e boas conversas. O Contain 
reúne uma seleção de aperitivos e bebidas para serem desfrutados com os pés na areia, em um ambiente convidativo 
e descontraído. 
 
3° dia - Pedras do Patacho 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais.  
 
Aproveite o dia para fazer um passeio de bike. A Praia do Patacho e redondezas guarda muito mais encantos e belezas 
do que se pode ver. As charmosas bikes fazem sucesso pela região e são perfeitas para explorar a natureza. 
 
4° dia - Pedras do Patacho 
Café da manhã no hotel e check-out.  
 

 

  INCLUI 

 03 noites de hospedagem no Pedras do Patacho com café da manhã; 

 02 caipirinhas, delicioso drink tipicamente brasileiro- Exclusividade Just Tur; 

 Café da manhã flutuante em bandeja de reflorestamento para quem se hospedar nos bangalôs frente mar; 

 Decoração e organização de almoço ou jantar privativo (refeição não inclusa); 

 Kit personalizado Just Tur com 01 pareô Brasilidade, mochila ou bolsa. 
 
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 & CONDIÇÕES 
 

  Baixa temporada 

Duplo* 

BRL 2.749,00 

*Preços por pessoa 

  

Porto de Pedras - Pedras do Patacho • Hotel Boutique (SUÍTE TÉRREA VISTA JARDIM)  

 

  Alta temporada 

Duplo* 

BRL 3.654,00 

*Preços por pessoa 

  

Porto de Pedras - Pedras do Patacho • Hotel Boutique (SUÍTE TÉRREA VISTA JARDIM)  
 

  Baixa temporada 

Duplo* 

BRL 2.899,00 

*Preços por pessoa 

  

Porto de Pedras - Pedras do Patacho • Hotel Boutique (SUÍTE LATERAL VISTA JARDIM)  

 

  Alta temporada 



Duplo* 

BRL 3.805,00 

*Preços por pessoa 

  

Porto de Pedras - Pedras do Patacho • Hotel Boutique (SUÍTE LATERAL VISTA JARDIM)  
 

  Baixa temporada 

Duplo* 

BRL 3.050,00 

*Preços por pessoa 

  

Porto de Pedras - Pedras do Patacho • Hotel Boutique (SUÍTE CENTRAL VISTA JARDIM)  

 

  Alta temporada 

Duplo* 

BRL 3.956,00 

*Preços por pessoa 

  

Porto de Pedras - Pedras do Patacho • Hotel Boutique (SUÍTE CENTRAL VISTA JARDIM)  
 

  Baixa temporada 

Duplo* 

BRL 3.353,00 

*Preços por pessoa 

  

Porto de Pedras - Pedras do Patacho • Hotel Boutique (BANGALÔ VISTA MAR)  

 

  Alta temporada 



Duplo* 

BRL 4.107,00 

*Preços por pessoa 

  

Porto de Pedras - Pedras do Patacho • Hotel Boutique (BANGALÔ VISTA MAR)  

 

  Baixa temporada 

Duplo* 

BRL 3.955,00 

*Preços por pessoa 

  

Porto de Pedras - Pedras do Patacho • Hotel Boutique (BANGALÔ FRENTE MAR)  
 

 

  Alta temporada 

Duplo* 

BRL 4.573,00 

*Preços por pessoa 

  

Porto de Pedras - Pedras do Patacho • Hotel Boutique (BANGALÔ FRENTE MAR)  

 

CONDIÇÕES: 

Validade: 17/12/2021 - exceto feriados; 

Crianças:  Não aceita; 

Check-in: 14h 

Check-out:12h 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  

Alterações de reservas com mais de 15 dias da data do check-in são permitidas. A remarcação pode sofrer 

alteração de tarifa que deve ser paga pelo passageiro.  

Em caso de cancelamento será aplicado uma taxa de 20% mais os custos informados pelo hotel. 

 

Notas importantes: 

* Baixa temporada: abril a agosto 2021; 

Alta temporada: setembro a dezembro 2021; 



Caso o cliente adquira o gift voucher para viagem na baixa temporada e queira viajar na alta a diferença 

proporcional deve ser paga; 

A experiência de decoração e organização não inclui as refeições e deve ser agendada diretamente no hotel; 

O hotel não aceita crianças, apenas adolescentes a partir de 14 anos acompanhado de um responsável. 

Lembramos que as acomodações comportam no máximo 2 pessoas, caso o adolescente esteja acompanhado 

dos pais, será necessário o aluguel de outro bangalô para acomodá-lo; 

Os bangalôs frente Mar e Vista Mar possuem piscina privativa na cobertura; 

As suítes Lateral possuem banheira com hidromassagem; 

As suítes Central Vista Jardim possuem acesso a piscina; 

As suítes Térreo possuem banheira de Pedra; 

Os ambientes são para hóspedes não fumantes, é proibido fumar dentro dos bangalôs, lobby, varandas, 

recepção e rooftops. Caso esta política seja descumprida, será cobrada uma taxa de limpeza no valor de R$ 

800,00; 

Taxa de Rolha: Caso os hóspedes queiram trazer ou consumir sua própria bebida, será cobrada uma taxa rolha 

de R$ 50,00 por garrafa; 

Pessoas com dificuldades de locomoção ou deficiência física: Informamos que a morfologia do terreno dificulta 

a locomoção destas pessoas; 

Estacionamento gratuito. 

 

Noite extra por pessoa baixa temporada: 

Bangalô Frente Mar 

R$ 1.295,00 

Bangalô Vista Mar 

R$ 1.095,00                  

Suite Central Vista Jardim 

R$ 995,00 

Suite Lateral Vista Jardim 

R$ 945,00 

Suite Térrea Vista Jardim 

R$ 895,00 

Noite extra por pessoa alta temporada: 

Bangalô Frente Mar 

R$ 1.500,00 

Bangalô Vista Mar 

R$ 1.345,00                  

Suite Central Vista Jardim 

R$ 1.295,00 

Suite Lateral Vista Jardim 

R$ 1.245,00 

Suite Térrea Vista Jardim 

R$ 1.195,00 
 

 
 
 
 
 
 



  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 

 

 

 


