
POUSADA ESTALAGEM - MACEIÓ

POUSADA ECO-MACEIÓ - MACEIÓ

POUSADAS TURÍSTICAS 

A Pousada Estalagem está localizada entre as badaladas praias de Pajuçara e Ponta 
Verde em Maceió, muito pertinho do mar e próximo às feiras de artesanato, comercio 
local, super mercados, farmácias, restaurantes, bares, sorveterias e outros. Oferecemos 
acomodações completas com ar-condicionado, Wi-Fi gratuito, TV a Cabo, frigobar, 
Banheiro com chuveiro quente. Você pode saborear diariamente um buffet completo de 
café-da-manhã. A Pousada é confortável, aconchegante e toda decorada com o 
artesanato local, com cores vibrantes. Estamos localizados a 10 minutos do centro de 
convenção e 15 minutos do centro da cidade. Acomodação em apartamentos planejado 
para comportar até 04 hóspedes sendo ela totalmente acessível.

- PRAIA DE PAJUÇARA

A Pousada eco-maceió è uma pousada ecológica, um novo conceito e um moderno 
design, elegante e aconchegante, uma nova construção inaugurada em Julho 2011. 
Oferece acesso gratuito Ã  internet sem fio Wi-Fi em toda a propriedade, recepção 24 
horas, sala TV DVD, café da manhã e estacionamento privativo. Propriedade 
monitorada 24 horas via internet com sistema de segurança e câmeras.  Hospedagem 
com café da manhã incluso. Área do quarto: 12 m². 1 cama de casal ou 2 camas de 
solteiro. Este quarto conta com: TV a cabo, internet Wi-Fi, Ar Condicionado split, 
Telefone com discagem interna, Box Blindex, Ducha quente aquecimento solar, Mesa 
de trabalho, Frigobar e Cofre. Quarto sem varanda no 1º andar. 

- PRAIA DE JATIUCA

POUSADA TAPITANGA - MARAGOGI - LITORAL NORTE

POUSADA COSTEIRA DA BARRA - MARAGOGI - LITORAL NORTE

POUSADA DO GUNGA - BARRA DE S MIGUEL - LITORAL SUL

A Pousada Tapitanga , está localizada na Praia de Barra Grande, uma das praias mais 
bonitas de Maragogi, está a apenas 6Km do centro de Maragogi e pertinho de 
atrações bem conhecidas como a Praia de Antunes e o Caminho de Moisés famoso 
banco de areia que se forma na maré baixa. A pousada está a apenas 100m da praia. 
Contamos com 14 confortáveis apartamentos, todos com ar condicionado split, TV 
de led de 40 polegadas em todos os apartamentos, frigobar, banheiros grandes 
com duchas com água fria e quente, camas grandes e confortáveis. Tipos de 
configurações de nossos apartamentos: Casal, duplo solteiro, triplo solteiro, triplo 
casal e quádruplo. 

Situada em Maragogi, a 1,5 km da Praia de Barra Grande, a Pousada Costeira da Barra 
oferece acomodações com piscina ao ar livre, estacionamento privativo gratuito, lounge 
compartilhado e jardim. Entre as comodidades da propriedade, você encontrará recepção 
e serviço de quarto 24 horas, além de Wi-Fi gratuito em toda a propriedade. O hotel 
dispõe de quartos família. Os quartos do hotel contam com ar-condicionado e TV de tela 
plana. Um buffet de café da manhã é servido incluído na diária. As Galés (piscinas naturais) 
estão a 3,5 km da acomodação, enquanto a Praia de Peroba fica a 8 km da propriedade. 
O atendimento é exelente! O Hotel fica próximo de tudo e a praia é maravilhosa. O 
ambiente é bem aconchegante, limpo, o café da manhã variado bem típico da região.

A Pousada do Gunga, prima em oferecer tranquilidade, sossego e descanso. Nosso 
atendimento cordial, conversa franca e simplicidade faz com que nossos hospedes se sentem 
como se estivessem em suas casas. Somos pequena, porém com quartos arejados, alguns com 
vista para o mar, todos com: ar-condicionado split, banheiro privado com chuvero eletrico e 
ducha higienica,TV Smart LCD, frigobar e uma decoração única em cada ambiente. Redes na 
varanda, temos salas para leituras, wi-fi e estacionamento. Natureza exuberante, Mar azul, 
Arrecifes e Falésias, areia fina e colorida, Mata Atlântica e Mangezais… Um relaxante banho de 
mar ou rio, passear pelas praias. Praia do Francês, bem próxima nadar na sossegada praia das 
conchas com um quebra onda natural. 

Maceió - Litoral Norte - Litoral Sul


