
Brasilidade Kenoa Resort 
                                                                                                                                                       Special Night by Kenoa  

Gift Voucher 5 noites 

 

 

 
 
Um projeto com DNA próprio, traduzido por 
intermédio das mais diversas referências, cores, 
texturas e aromas que promovem a relação entre 
homem e natureza, suprindo os anseios por 
simplicidade, privacidade, luxo e conforto. 
 
A partir de 
R$ 4.939,00 + Isso por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais: 
Um santuário privado, com tranquilidade e equilíbrio! 
Onde tudo é delineado para que os menores detalhes 
sejam muito bem desfrutados! Um local 
surpreendente, que garante privacidade e integração, 
de forma sutil, com a natureza ao redor. Esse é o 

Kenoa, um eco-chic design resort. 
 
Destaques: 

 Special Night by KENOA - menu degustação 
criado pelo chef César Santos, espaço 
exclusivo e decoração do ambiente 
– Exclusividade para clientes 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 - Kenoa Resort 
Chegada ao hotel por conta própria e check-in. 
 
O hotel: 
Imagine um santuário privado, com tranquilidade e equilíbrio, onde os mais pequenos 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 tranqüilidade. 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. 
 
Oe 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. Um espaço onde hóspedes 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 30km 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 tranqüilos 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 se 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 importanteé o clima, o O Kenoa é privilegiado com um clima singular o ano inteiro. A apenas 9Ëš  a sul 
do Equador, a região apresenta sempre um clima tropical e uma temperatura de água do mar extremamente 
agradável. 
 
Tenha uma experiência gastronômica inesquecivel 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 no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 

Special Night by KENOA – Mimo Just Tur 

Spices & You  

Venha vivenciar uma noite especial no Kenoa. Além de um menu degustação criado pelo chef César Santos. Menu 
de etapas sem bebidas, espaço exclusivo e decoração do ambiente! Tudo para tornar a noite ainda mais especial! 
5° dia - Kenoa Resort 
 
6° dia - Kenoa Resort 
Café da manhã e check-out no hotel. 

 

  INCLUI 

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

 01 jantar com menu degustação sem bebidas, com espaço exclusivo e decoração do ambiente; 

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

 Kit personalizado Just tur com 01 pareô Brasilidade; 
 
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 
 

  Temporada promocional 



Single* Duplo* 

BRL 9.878,00 BRL 4.939,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Barra de São Miguel - Kenoa Resort (Apoena)  

 

  Temporada baixa 

Single* Duplo* 

BRL 11.132,00 BRL 5.566,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Barra de São Miguel - Kenoa Resort (Apoena)  
 

  Temporada promocional 

Single* Duplo* 

BRL 15.645,00 BRL 7.822,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Barra de São Miguel - Kenoa Resort (Marajó villa)  

 

  Temporada baixa 

Single* Duplo* 

BRL 18.904,00 BRL 9.452,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Barra de São Miguel - Kenoa Resort (Marajó villa)  
 

  Temporada promocional 



Single* Duplo* 

BRL 18.904,00 BRL 9.452,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Barra de São Miguel - Kenoa Resort (Jaobi Villa)  

 

  Temporada baixa 

Single* Duplo* 

BRL 21.162,00 BRL 10.580,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Barra de São Miguel - Kenoa Resort (Jaobi Villa)  
 

  Temporada promocional 

Single* Duplo* 

BRL 29.686,00 BRL 14.843,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Barra de São Miguel - Kenoa Resort (Kenoa Villa)  

 

  Temporada baixa 

Single* Duplo* 

BRL 33.448,00 BRL 16.724,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Barra de São Miguel - Kenoa Resort (Kenoa Villa)  

 

CONDIÇÕES: 



Validade: até14/12/2021 - exceto feriados; 

Crianças: até 3 anos compartilham o quarto com os pais e não pagam (limite de uma por acomodação). 

A partir dos 4 anos, todos serão considerados adultos; 

Check-in: 14h 

Check-out:12h 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: 

Remarcações sem custo até um ano da data do check-in original, porém pode haver diferença tarifária 

que deve ser paga pelo hóspede; 

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, cobrança integral. 

A Just Tur poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso. 

 

Notas importantes: 

Deverão ser acrescidos 3.5% de taxa de ISS sobre as diárias; 

Temporada promocional: maio a agosto; 

Temporada baixa: setembro a dezembro. 

O jantar só será incluído para pacote minimo de 5 noites; 

O gift voucher pode ser adquirido e a data pode ser escolhida posteriormente. Caso o gift voucher seja 

adquirido para uma determinada temporada e o agendamento em outra a diferença tarifária deve ser 

calculada. 

 

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. 

 

ACOMODAÇÕES – A interconexão harmoniosa com a natureza também está presente nas 23 

acomodações, entre suites e villas, todas com uma vista deslumbrante de mar. Umas com ofurô na 

varanda e outras com piscinas de borda infinita aquecidas por energia solar. Tudo isto proporciona um 

ambiente personalizado e reservado, pensando no bemestar pleno. 

 Dez apoena suites de 45 m² elevadas sobre a reserva com vista panorâmica para o mar e ofurô na 

varanda. 

 Oito marajó villas de 70 m² sobre as areias da praia com piscina privativa. 

 Três jaobi villas de 78 m² sobre as areias da praia com acesso direto à mesma e piscina privativa. 

 Uma araxá suite com 63 m² possuindo duas suites com vista panorâmica para o mar e uma sala e 

varanda sobre a reserva com ofurô. 

 Uma única e exclusiva kenoa villa de 200 m² de puro charme e design com banheiro com ofurô, jardim 

externo, sala de estar, sala de jantar, mirante, varanda, rede panorâmica suspensa, deck, deck molhado, 

piscina e acesso privado à praia entre outros pormenores. 

 

Nossos ambientes são concebidos para pessoas que não fumam. Especificamente proibimos fumar 

dentro do lobby, das acomodações (incluindo as varandas e decks). Essa política é uma questão de 

respeito à maioria e ao meio ambiente. Caso fume dentro das acomodações, será aplicada uma 

cobrança de limpeza a fundo de todo o material poroso e de tecido, num valor de R$850,00 (oitocentos 

e cinquanta reais). 



• Taxa de Rolha: Caso os hóspedes queiram trazer e consumir suas próprias bebidas, as mesmas 

poderão ser consumidas dentro do apartamento sem custo adicional. Consumos nas áreas comuns do 

hotel implicam na cobrança de taxa de rolha de R$ 100,00 por garrafa. 

• Portadores de limitação física: informamos que a morfologia do terreno dificulta a locomoção dessas 

pessoas. 

• Para eventos (casamentos, aniversários e demais) com o hotel fechado para os convidados, exigimos 

estadia mínima de 2 dias em meios de semana e 3 dias em finais de semana. Devendo verificar ainda as 

datas com estadias mínimas maiores que essas (feriados, carnaval, reveillon e semana santa). Nesse 

casos, cobramos o pagamento integral antecipadamente, não sendo reembolsável e qualquer 

fornecedor externo que seja necessário deve aprovado previamente pelo Hotel. 

• Todos os hóspedes que ingressem no Hotel devem apresentar os documentos pessoais originais no 

momento do check-in, bem como preencherem as respectivas fichas de hóspede. 
 

 
 

  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 

 

 

 


