HOTÉIS DE LAZER
HOTEL JATIUCA & RESORT - MACEIÓ

PRAIA DE JATIUCA

Jatiúca Hotel e Resort, o único hotel resort pé na areia da orla de Maceió! São 62 mil metros
quadrados repletos de natureza e lazer para que seus dias aqui sejam inesquecíveis. . O Jatiúca
Hotel & Resort é perfeito para quem busca segurança, confiança, acolhimento, diversão e lazer.
Uma equipe exclusiva de profissionais qualificados está de braços abertos para receber e
promover atividades de lazer e diversão. As melhores opções de lazer. Serviços:
Ar-Condicionado Split, Wi-Fi Gratuito, Telefone, TV - LCD/LED, Cofre Gratuito, Frigobar, Espaço
de Trabalho, Piscinas, Sauna, SPA, Secador de cabelo, Piscina Infantil aquecida, Área Kids, Bares,
Academia, Restaurantes, Estacionamentos, Serviço de praia, Concierge, Loja/Conveniência, Táxi
Credenciado, Room Service 24h, Lavanderia, Acessibilidade e Elevadores. Possuímos uma
estrutura completa para receber seus convidados com atendimento exclusivo, especializado e
diferenciado. terraço com vista para a lagoa e um espaço à beira mar.

HOTEL PRAIA DOURADA PARK - MARAGOGI LITORAL NORTE

Na belíssima Costa dos Corais, Maragogi é um convite para viver o que tem de melhor.
O Hotel Praia Dourada Park está localizado a beira mar, na praia de Burgalhau, com
ambiente perfeito. Estrutura: Acomodações, Restaurante, Sala de ginástica, 167
apartamentos, Piscina com bar e borda molhada, Loja de artesanato e conveniência,
Programação de lazer para crianças, Programação de lazer para adultos, Elevador,
Parque infantil, Estacionamento, Room service 24hs, Quadras esportivas, Quadras de
tênis (oficiais de saibro), Conexão WiFi grátis em todo o Hotel, Kids Club, Baby copa,
Vôlei de praia, Serviço de praia, Serviços de lavanderia, Cofres individuais,
Apartamentos para pessoas com necessidades especiais. Lazer: Sauna, Hidroginástica,
Pista de Cooper, Sala de Ginástica, Sala de Massagem, Piscina adulto e infantil, Sala de
jogos, Parque infantil, Sala de internet, Quadra de tênis, Quadra poliesportiva, Mini
campo de futebol.

ANGA BEACH HOTEL - S. M. DOS MILAGRESLITORAL NORTE

Em uma das costas mais lindas do litoral brasileiro, Angá Beach Hotel em São Miguel
dos Milagres, litoral norte de Alagoas. A região conhecida como Costa dos Corais. Um
mar que oscila entre verde e o azul com águas calmas e cristalinas oferece, no período
de maré seca, uma infinidade de piscinas naturais, longa faixa de areia para
caminhadas e prática de esportes. Uma atividade para cada dia, podendo variar entre
esportes náuticos, passeios à cavalo, caminhadas e desfrutar da natureza. O Angá
Hotel dispõe de duas piscinas adulto e infantil, restaurante, bar interno toalhas para
uso na piscina e praia, serviço de bar na praia. Em qualquer apartamento em que você
se hospedar, encontrará um ambiente amplo, varanda, rede, ar condicionado, frigobar,
tv a cabo TV 42, telefone e toda estrutura de lazer.

GUNGAPORANGA HOTEL - BARRA DE S. MIGUELLITORAL SUL

Um refúgio de charme com paisagens deslumbrantes. Unindo conforto e privacidade,
o Gungaporanga Hotel oferece uma experiência inesquecível junto à natureza e
otimas acomodações. Vista sensacional dos bangalôs, Comida maravilhosa, café da
manhã servido a francesa, funcionários simpáticos e bem treinados. O Gungaporanga
Hotel é o lugar perfeito para quem deseja desfrutar do mais puro sossego em um
cenário paradisíaco. Destino romântico, o hotel de charme une conforto, sofisticação,
alta gastronomia e uma privilegiada beleza natural. Acomodações com vista
encantadora para o encontro da lagoa com o mar. Cama King Size, Frigobar, TV LCD
a cabo e DVD, Ar condicionado split, Cofre eletrônico, Wireless, Banheira de
hidromassagem com cromoterapia, Piscina privativa, Adega e muito lazer.
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