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GRAND OCA MARAGOGY ALL INCLUSIVE 
COM BLOQUEIO AÉREO 

19 a 25.05.2022 - 07 Dias e 06 Noites 

 

                    

 

       
 

   
 
    

A – DESCRIÇÃO DO DESTINO: 
O Grand Oca Maragogi Beach & Leisure Resort é um complexo hoteleiro espetacular localizado na cidade brasileira de 
Maragogi, no nordeste do país, entre as cidades de Recife e Maceió. Conhecida como a "costa dos corais", Maragogi se 
destaca por suas belas praias repletas de coqueiros, um mar azul esmeralda e por seus impressionantes recifes de 
corais. Uma opção de acomodação ideal para viajantes que procuram relaxar e desconectar-se do estresse em um 
cenário natural de sol e praia incomparável. 
 
O Grand Oca Maragogi Beach & Leisure Resort conta com 270 unidades de hospedagem em três categorias: Standard, 
bangalô e suíte. Todos eles são distribuídos por uma grande área de jardim, cercada pela natureza, coqueiros, com 
vista tanto para a piscina quanto para a área do jardim e possuem ar condicionado split, TV, geladeira, telefone, 
banheiro com chuveiro e secador de cabelo. 
 
Mas se por algo destaca o Grand Oca Maragogi Beach & Leisure Resort além de sua localização em um enclave 
paradisíaco, é por suas instalações. Nosso resort possui várias piscinas distribuídas ao longo de quase 400 metros de 
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extensão com diferentes profundidades e em frente aos bangalôs. Um salão de beleza que abre 7 dias por semana e 
oferece serviços de manicure e cabeleireiro. Serviço de enfermaria para primeiros socorros. Várias lojas onde você 
pode comprar lembranças da viagem, moda ou artesanato local. Baby area para atender hóspedes com crianças 
pequenas. Kids Clube para crianças de 4 anos com muitas brincadeiras e atividades, sempre sob a supervisão de nossa 
equipe de entretenimento infantil. Também temos um fitness center para que você não perca a forma durante suas 
férias. Agência de viagens para reservar traslados e passeios nos arredores. Um centro de mergulho com certificado 
PADI que oferece aulas e passeios até as piscinas naturais em frente ao resort. Temos todo o necessário para fazer da 
sua hospedagem conosco uma lembrança inesquecível. 
 
 
 
B – O PACOTE INCLUI: 

 Passagem aérea POA/MACEIÓ /POA voando AZUL, apenas com bagagem de mão de 10kg 
(Bilhete aéreo não reembolsável); 

 06 Noites de hospedagem com ALL INCLUSIVE; 

 Transfer aeroporto/hotel/aeroporto; 

 Seguro viagem; 
 

 
C – INVESTIMENTO POR PESSOA: 
 
Adulto: R$ 5.077,00* + Taxas de embarque R$ 95,00 
 
1º Criança: R$ 1.755,00* + Taxas de embarque R$ 95,00 
 
2º Criança: R$ 3.957,00* + Taxas de embarque R$ 95,00 
 

 

 
D – VOOS PREVISTOS voando Azul (com bloqueio aéreo): 
19/05 – Voo AD 4303- POA /VCP   10:50 12:30 
19/05 – Voo AD 4031- VCP/MCZ 13:15 16:05 
25/05 – Voo AD 4887- MCZ/REC 21:40 22:30 
25/05 – Voo AD 2638- REC/ POA   02:20 06:40 
 
 

E - FORMAS DE PAGAMENTO:  
 À Prazo: 20% de entrada + taxas e saldo restante em até 09 vezes com cheque ou cartões de crédito Visa, Master e 

Dinners. 
 

 
F – OBSERVAÇÃO: 
 

 Sujeito à alteração de valores e disponibilidade de lugares sem prévio aviso. 
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