
Sob o sol da Toscana.
Gastronomia e aventura

Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL

06 dias | 05 noites

Pedras do Patacho



Dia 01 | Maceió ou Recife – Porto 

das Pedras

Chegada ao Aeroporto de Maceió ou Recife, 

recepção e traslado privado até o hotel. (média de 

2hs desde o aeroporto de Recife e 1h30 desde o 

aeroporto de Maceió). Chegada ao Pedras do 

Patacho Hotel, check-in e hospedagem.

Dia 02, 03, 04 e 05 | Porto das 

Pedras 

Café da manhã no hotel. Dias livres para 

atividades opcionais oferecidas pelo hotel. 

Hospedagem.

Dia 06 | Porto das Pedras - Maceió 

ou Recife 

Café da manhã no hotel. Em horário combinado, 

traslado até o aeroporto para embarque em voo 

de retorno. Fim de nossos serviços.

Atividades opcionais (não 

incluídas):

Passeio do Pôr do Sol
Navegue de jangada pelos braços de um rio
histórico e cheio de belezas escondidas.

Passeio às piscinas naturais
Águas super cristalinas e peixinhos coloridos, é
impossível não se impressionar com as piscinas
naturais do Patacho.

Passeio de Buggy
Incrível passeio de buggy pelas praias e mirantes
de tirar o fôlego.

Santuário do Peixe Boi
Conheça de perto o projeto de conservação em
um passeio de jangada pelo rio para ver de perto
peixes-boi, animais muito tranquilos e dóceis.

Outras atividades também podem ser
programadas como:
Passeio de bike, Stand up paddle, Windsurf,
Kitesurf, Mergulho, Pescaria, Passeio a cavalo,
Trilhas ecológicas e históricas

Incluído neste programa: 

• 05 noites de hospedagem;

• Café da manhã, o hóspede poderá escolher 

um dia e desfrutar do café da manhã em uma 

linda bandeja flutuante na piscina do bangalô;

• 01 jantar romântico, que pode ser no 

restaurante, bangalô ou na praia;

• Traslados in/out desde o aeroporto de Maceió;

Não inclui neste programa:

• Passagem aérea nacional;

• Assistência Viagens;

• Refeições não mencionadas;

• Bebidas alcoólicas e não alcoólicas;

• Despesas com documentação;

• Extras de qualquer natureza;

• Passeios mencionados como opcionais.



Valores em reais, por pessoa, a partir de:

Bangalôs Valores

Bangalô Frente Mar R$ 5.385

Bangalô Vista Mar R$ 4.722

*Adicional transfer Aeroporto Recife R$ 128 por pessoa

Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Consulte para 

feriados e datas comemorativas. O hotel não aceita crianças, idade 

mínima 14 anos. O Valor não inclui ISS (5*), informado no ato da reserva.
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Pedras do Patacho e o COVID 19:

• A máscara passa a ser um novo item do uniforme de toda nossa equipe.

• Luvas descartáveis serão utilizadas pelas equipes ao manusearem qualquer item de contato.

• Dispensadores de álcool em gel estarão posicionados nos ambientes abertos e também em cada

habitação.

• A utilização das piscinas e banheiras particulares serão a melhor alternativa à restrição de

utilização da piscina comum.

• Cardápios, cartas de vinhos e lista de passeios continuarão sendo enviados pelo grupo de whatsapp

logo no momento do check-in.

• Toda a comunicação com a equipe de restaurante e recepção continuará sendo majoritariamente

via whatsapp, como de costume. O que sempre garantiu bastante agilidade e eficiência no

atendimento que fazemos no Pedras do Patacho.

• Visitantes e a nossa equipe terão a temperatura aferida diariamente, sendo encaminhados a um

profissional de saúde caso apresentem variações.

• Um questionário das condições de saúde individuais será enviado para cada visitante 1 dia antes

da viagem. Este questionário é de preenchimento essencial e foi produzido pela secretaria de saúde

do município visando colher o maior número de informações possíveis de cada visitante, bem como

conter possíveis riscos ao município.

• A ficha do check-in continuará com o sempre foi, de preenchimento online no dia anterior à

viagem. Não temos a necessidade de comparecimento ao balcão de recepção ou outros protocolos

burocráticos na chegada.

• O distanciamento social nas áreas comuns do hotel sempre foi estimulado no Pedras do Patacho,

já que temos diversos micro-espaços belíssimos. Reforçaremos essa prática naturalmente para

continuar garantindo experiências sensoriais exclusivas.

• Até que tenhamos novas recomendações dos órgãos de saúde, trabalharemos apenas com até 50%

de ocupação de nossos bangalôs e suítes, ou seja, no máximo 16 pessoas.

• Após o check-out, o bangalô ou suíte ficará em higienização rigorosa por 48 horas antes que

receba novos visitantes.

• A arrumação dos bangalôs e suítes será sempre feita sem a presença do visitante, pois utilizaremos

produtos e maquinário de higiene que eliminarão microrganismos, mas que exigem o afastamento

humano.

• O número de mesas em nosso restaurante Corten será reduzido, garantindo o distanciamento

físico.

• Estimularemos que o check-out seja feito online. Para que a despedida seja leve e um momento de

relembrar as boas memórias da viagem.


