
Recife
Capital dos Naufrágios



Recife
Conhecida por sua influência holandesa, a "cidade dos arrecifes", que hoje é um 
dos centros urbanos mais desenvolvidos do país, preserva muitos resquícios de seu 
período colonial, garantindo que uma viagem pela cidade revele não apenas as 
belezas naturais da costa brasileira, como também sua faceta histórica.

Urbana e viva, a capital pernambucana é de uma geografia ímpar. Ilhas, pontes, 
canais e casarões antigos incrementam o visual da chamada "Veneza brasileira", 
onde o calor forte é parte integrante do ritmo de vida local. No mar, plano de 
fundo dos recifenses, é Boa Viagem quem faz sucesso. A praia, que fica do bairro 
homônimo, chama atenção pelas águas esverdeadas e pelas piscinas naturais 
formadas na maré baixa. Turbarão? Tem sim, mas os nativos garantem que só em 
alto mar.



Hotel 
Aconchego

O hotel 
Aconchego em Recife está 
localizado a 10 minutos do 
aeroporto, 250 metros da praia 
de Boa Viagem e a 700 metros do 
Shopping Center Recife. 
O Hotel oferece aos seus 
hóspedes o conforto necessário 
para uma agradável estada 
em Recife. Nossos clientes podem 
apreciar obras e peças de 
decorações de artistas locais. 
Além de estacionamento gratuito, 
WI-FI, restaurante e bar aberto até 
às 23h,



Hotel 
Aconchego

Os quartos do Aconchego Hotel 
dispõem de ar-condicionado, TV, 
frigobar e telefone. As acomodações 
são bem iluminadas e apresentam 
uma simples decoração 
aconchegante com móveis em 
madeira e piso frio. As unidades 
incluem banheiro privativo. Este 
hotel é exclusivo para não fumantes 
em todos os ambientes.



Operadora 
Aquáticos

A Aquáticos opera desde 2011 e 
atualmente atua em parceria com a 
Atlantis Divers.

A embarcação Galileo é um 
catamarã com capacidade para 30 
mergulhadores e conta com praça 
de mergulho, banheiros com 
chuveiro, bar/cozinha externa e 
tanque para máquinas fotográficas. 
Cabine climatizada com Tv de 
plasma, DVD e estação de recarga. 
Solarium com espreguiçadeiras para 
banho de sol e área coberta.





DESCRIÇÃO DO PACOTE
✓ Aéreo saindo GRU

✓ Aluguel de carro para 5 passageiros

✓ 4 noites no Hotel Aconchego com café

✓ Apto standard intermediário

✓ Ar

✓ TV a cabo

✓ Frigobar

✓ Telefone

✓ Wi-fi

✓ 3 saídas / 6 mergulhos (Nível de certificação mínima: Avançado)

✓ Operadora Aquáticos

✓ Seguro Viagem

✓ Taxas hoteleiras

* Não inclui traslados para marina (utilizaremos Uber)

•


