NANNAI RESORT & SPA 5*
O Nannai Resort & Spa é um dos destinos mais sofisticados de todo o Brasil. Localizado na charmosa praia do Muro Alto, em Porto de Galinhas, é a
escolha perfeita para aqueles que procuram o clima e as paisagens paradisíacas do Nordeste, conforto e exclusividade. Além da proximidade com a
natureza, o Nannai Resort & Spa oferece aos seus hóspedes espaços exclusivos de hidromassagem, quadras de tênis, golfe, fitness center e
equipamentos para a prática dos desportos aquáticos, como o caiaque e o stand up paddle. Para relaxar, uma visita ao salão de beleza do resort ou um
dos tratamentos do Nannai SPA by L’Occitane. Bangalôs exclusivos, luxuosos e independentes em estilo polinésio criam um clima exclusivo e especial no
Nannai Resort & Spa. Todos os bangalôs possuem piscina privativa, varanda, frigobar, ar-condicionado, cofre individual e TV. Apartamentos amplos e
completos, em duas categorias: Luxo e Super Luxo. Todos com varanda, conjunto de mesa e cadeira, TV a cabo, secador de cabelo e ar-condicionado.

Hotel

Cat.
Quarto

Regime

Data Saída

Duplo

Single

Triplo

Nannai
Resort & Spa 5*

Duplo
Luxo

MP

01.09 a 07.12

1.720€

2.844€

1.570€

1ª Criança

2ª Criança

2 a 11 Anos

2 a 11 Anos

1.206€

1.206€

Os preços incluem: Passagem aérea Lisboa/Recife/Lisboa em voo TAP, classe económica com direito ao transporte de uma mala
de 23kg; Transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa; Estada de 7 noites no hotel selecionado e regime mencionado;
Assistência pelo nosso representante local; IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço e Seguro Multiviagens; Taxas de aeroporto,
Segurança e combustível no valor de €393 (sujeitas a reconfirmação e alterações legais). Os preços não incluem: Quaisquer
outros serviços não mencionados no item o preço inclui e extras de carácter pessoal; Despesas de reserva €15. Notas: Preços
válidos para reservas até 24 de Março de 2017 e para as condições acima descritas salvo erro gráfico; Crianças dos 2 aos 11 Anos
é válido partilhando o quarto com 2 Adultos.

