
SALINAS MACEIÓ RESORT ALL INCLUSIVE
A 22 KM DE MACEIÓ

Aqui no Salinas Maragogi Resort, você vai encontrar uma estrutura completa à beira-mar, 
em uma área de mais de 66.000 m², cortada pelo Rio Maragogi, um dos resorts mais 
completos do nordeste.  Temos uma estrutura de lazer com quadras de tênis, campos de 
vôlei e futebol, salões de jogos, um complexo aquático com mais de 1500 m² e um centro 
náutico e de mergulho completos.  A gastronomia também é um show à parte, são 4 
bares e 3 restaurantes para que vocês tenham diversidade e pontos de consumo à 
disposição 24h por dia, 7 dias por semana. Tudo isso juntinho da natureza. No All Inclusive 
do Salinas Resort Maragogi, todas as refeições, lanches, petiscos, e bebidas - alcoólicas e 
não alcoólicas estão inclusa no valor da diária. Do sorvete das crianças ao chopinho a 
beira mar ou próximo a piscina, passando pelo café da manhã, café da tarde e 
sobremesas. São vários pontos de consumo espalhados por todo o resort. Aqui no Salinas 
Maragogi ninguém fica parado. São atividades de lazer para todas as idades acontecendo 
em todo o resort, do nascer ao pôr-do-sol. No Salinas Maragogi Resort, a qualquer 
momento do dia, é sempre possível encontrar um ponto de consumo próximo ao 
hóspede.

Em um complexo de 28.000 m² em plena Praia de Ipioca, o Salinas Maceió oferece toda 
a estrutura para você curtir uma das melhores praias de Maceió com todo conforto e 
comodidade.  O resort oferece uma estrutura de lazer com quadra de vôlei, salões de 
jogos, piscinas, além de um kids club completo com uma programação perfeita para a 
criançada.  Os deliciosos pratos e drinks ficam por conta do restaurante Taieira, do Bar 
Marujada, localizado à beira mar, Sports Bar e Espaço Canoas. No All Inclusive do Salinas 
Resort Maceió, todas as refeições, lanches, petiscos, e bebidas - alcoólicas e não 
alcoólicas estão inclusas no valor da diária. Do sorvete das crianças ao chopinho a beira 
mar, passando pelo café da manhã e sobremesas. São pontos de consumo espalhados 
por todo o resort. Aqui no Salinas Maceió ninguém fica parado. São atividades de lazer 
para todas as idades acontecendo em todo o resort, do nascer ao pôr-do-sol. O Salinas 
Maceió Resort de lazer e entretenimento completo a beira mar, está entre os melhores 
hotéis para famílias no Brasil, tudo isso baseado nas avaliações dos nossos hóspedes. 

O Pratagy Beach All Inclusive Resort, com muito conforto e diversão, muita natureza, atividades 
náuticas, pé na areia, programação ao ar livre, shows, lazer adulto e infantil. Que tal viver momentos 
incríveis em um Resort All Inclusive várias atividades para os pequeninos durante todo o dia com 
instrutores, seja no Kids Clube ou ao ar livre. Todas as refeições já estão incluídas em sua diária, além 
de drinks, petiscos e lanches. Localizado na Praia da Sereia e por todo o resort, cercado pela 
exuberância da mata atlântica, vizinhos apenas o rio e o mar. Um cenário perfeito para você viver 
as melhores férias. Todas as refeições, bebidas não alcoólicas e bebidas alcoólicas apenas para 
maiores de 18 anos, estrutura de lazer e entretenimento para adultos e crianças estão inclusas na 
tarifa da diária.  A palavra que toma conta da programação aqui no Pratagy:  futebol, criart, 
procurando o caranguejo, oficina de brigadeiro, teatrinho, jogos aquáticos, campeonatos, gincana 
pais&filhos. Adultos: Atividades o dia todo, Hidro recreativa, Futebol, Aula de dança, Caiaque e SUP, 
Bingo, Shows, Luau. Grande variedade de comidas em nossos restaurantes, e o melhor, todas elas 
estão incluídas na diária, Drinks, Petiscos, Pizza, Restaurante, Copa Baby, Bar, Frutos do mar e 
Sorvetes. 

PRATAGY BEACH ALL INCLUSIVE RESORT
A 18 KM DE MACEIÓ PRAIA DA SEREIA

PRAIA DE IPIOCA

FRENTE AO MAR
SALINAS ALL INCLUSIVE RESORT - MARAGOGI 
A 130 KM DE MACEIÓ

RESORTS ALL INCLUSIVE



GRAN OCA RESORT ALL INCLUSIVE - MARAGOGI
A 140 KM DE MACEIÓ

O ILOA é o único Resort All Inclusive do litoral sul alagoano, situado na Barra de São 
Miguel, considerada uma das praias mais bonitas do Brasil e a poucos minutos de 
Maceió e das famosas praias do Gunga e do Francês. As crianças vão se divertir no 
parque aquático infantil, no playground e no circuito de aventura monitorados por 
nossa equipe de recreação, enquanto os adultos poderão relaxar em nosso Bar com 
cabanas privativas. O ILOA Resort All Inclusive é o melhor local para quem quer curtir 
tranquilidade, aventura, praia e a natureza de Alagoas, com conforto, qualidade e 
preço justo. O nosso regime de ALL INCLUSIVE permite que você e sua família possam 
realizar as principais refeições como café da manhã, almoço e jantar, além de desfrutar 
dos lanches, petiscos, snacks, lanche noturno e bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) 
tudo já incluso no valor da sua diária.  O Modelo autosserviço consiste ao cliente se 
servir das bebidas, petiscos e outros alimentos nos restaurantes e bares disponíveis no 
resort, ou seja, sem a utilização de garçons. Atividades de lazer: Arco e Flecha, Parque 
Aquático Infantil, Piscina Infantil com prainha, Piscina Adulta com Hidromassagem, Kids 
Club, Biribol, Slackline, Playground Infantil, Sala Fitness, Redário, Quadra de Tênis, 
Campo de futebol society, Quadra Poliesportiva, Campo de Voley e Oficinas Temáticas.

O Resort Grand Oca Maragogi, está localizado em frente a Praia Ponta do Mangue, 
uma das mais belas praias de Maragogi no Estado de Alagoas. A praia é banhada pelas 
águas cristalinas características da região, faixa de areia branquinha e cercada por 
coqueirais. O resort está instalado em uma área privilegiada, não só por suas belezas 
naturais, mas pelo fácil acesso através dos aeroportos de Maceió e Recife que estão à 
aproximadamente em média a 130 km do resort. Com uma excelente estrutura de lazer 
e serviços, o all inclusive Grand Oca é uma das melhores opções para quem deseja 
passar dias de lazer e tranquilidade nas belas praias de Maragogi. Contando com uma 
animada e experiente equipe de recreação para auxiliar no conforto e lazer de adultos 
e crianças durante a sua estadia no resort. Além de aproveitar as belíssimas praias de 
Maragogi e desfrutar de passeios pela região, incluindo uma visita às Galés de 
Maragogi, piscinas naturais que fazem sucesso entre os turistas. O parque aquático é 
um dos destaques do resort all inclusive Grand Oca Maragogi, a piscina do resort possui 
formato de rio e diversas profundidades ao longo da sua extensão. Com áreas mais 
tranquilas, outras mais agitadas e uma área com playground aquático para as crianças.

No Japaratinga Lounge Resort, tem uma estrutura completa de frente para o mar, em uma 
área de mais de 87.000 m², com uma experiência All Inclusive Premium inédita em um dos 
destinos paradisíacos mais inexplorados de Alagoas, Japaratinga.  O resort conta com uma 
estrutura de lazer com duas quadras poliesportivas, salão de jogos, academia, sauna e 
mais de 2.500 m² de piscinas para você curtir o sol de Japaratinga com toda tranquilidade 
que merece. São bares e restaurantes funcionando no sistema all inclusive premium, 
oferecendo muito sabor e diversidade, com pontos de consumo à disposição 24h por dia,  
No sistema All Inclusive Premium, você tem acesso a experiências gastronômicas únicas. 
Pequenas mordidas e grandes sabores, priorizando a qualidade, trabalhando com 
ingredientes premium e chefs locais. Os pontos de consumo contam com opções sem 
glúten e/ou lactose.Contamos com uma carta de drinks exclusiva, recheada de drinks 
autorais, ingredientes premium e uma pegada tropical. Além de todas as praias de 
Japaratinga, você pode aproveitar passeios para praias e cidades próximas, todos saindo 
diretamente aqui do resort, com todo conforto e segurança. Conheça um pouco mais 
sobre tudo o que você pode conhecer se hospedando no Japaratinga Lounge Resort.  

JAPARATINGA LONGE RESORT ALL INCLUSIVE
JAPARATINGA - A 125 KM DE MACEIÓ LITORAL NORTE

LITORAL NORTE

LITORAL SUL
ILOA RESORT ALL INCLUSIVE - BARRA DE SÃO MIGUEL 
A 35 KM DE MACEIÓ

RESORTS ALL INCLUSIVE


