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Réveillon
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Pelo quinto ano a parceria INJOY + Réveillon Carneiros busca atender da
melhor maneira diversos clientes que querem viver a experiência
Réveillon Carneiros na semana mais especial do ano!

Oferecemos diversas opções de acomodação, fruto da parceria direta
com Hotéis e Pousadas cuidadosamente selecionados e negociados
com carinho para os clientes do Réveillon Carneiros.

Disponibilizaremos também diversas opções de Aéreo e a possibilidade
de inserir o combo de festas do Réveillon Carneiros nos pacotes,
deixando clientes a “dois cliques” de resolver toda a viagem e facilitando
o processo de compra!

Nosso know how no turismo combinado com um Réveillon que já é
referência no Brasil tem como objetivo criar momentos únicos e
memórias inesquecíveis!

INJOY + Réveillon Carneiros 2023

é uma agência especializada em viagens de entretenimento. Atuamos na
convergência dos mercados de turismo e festas, tendo como principais destinos:

• Réveillons Nordeste
• Carnaval Salvador | Carnaval RJ
• Verão Europeu – Ibiza | Barcelona | Mykonos

Com um grande diferencial em cada um, a INJOY tem no seu DNA a constante
busca pelo melhor negócio, a facilidade de oferecer todos os serviços em um
só lugar, e um processo de compra ágil e online combinado com atendimento
personalizado.

#NósVivemosdeVerão

A INJOY



Informações de Venda

SAÚDE, PROTOCOLOS E SEGURANÇA

Todos os parceiros de hospedagem INJOY já estão seguindo todas as boas práticas e protocolos municipais
e estaduais de prevenção ao contágio do Covid-19 em seus estabelecimentos - não apenas relacionados aos
hóspedes/ clientes, mas também com seus funcionários.
Todas as hospedagens parceiras da INJOY se encontram em operação e funcionamento normal.
Assim como para ter acesso ao Evento, é possível que as acomodações exijam os comprovantes de
vacinação completa.

Estamos orgulhosos de informar que todas as hospedagens parceiras da INJOY possuem cancelamento
flexível, e muitas vezes com cancelamento grátis até uma data mais adiante
Fique atento às regras aplicadas em cada hospedagem, quando acaba o período de cancelamento grátis e
escolha a que melhor se adequa ao que você procura.

HOSPEDAGENS: POLÍTICA DE CANCELAMENTO – Busque uma adequada para o seu perfil

POLÍTICA DE CANCELAMENTO - CADA PRODUTO, SUA REGRA

Cada produto que a INJOY disponibiliza (hospedagem, festas e aéreo) possuem regras e condições de
cancelamento distintos. Permitimos a compra de mais de um produto de uma só vez buscando facilitar o
processo para o cliente, mas reforçamos que são produtos distintos seguindo cada um, sua regra.

CREDIBILIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA INJOY

Reserve sua viagem de Réveillon com a agência número #1 quando o assunto é Viagem de Réveillons.
São 7 anos, 40 Eventos de Réveillons, 12 destinos em 5 estados do Nordeste, mais de 150 Parceiros de
Hospedagens e mais de 20.000 clientes atendidos.
Num período com tantas peculiaridades, não corra riscos desnecessários. Prezamos pela transparência em
todos os momentos.
Nossos Termos e Condições estão colocados de maneira explícita no site. Caso permaneça com alguma
dúvida, nossa equipe de atendimento está pronta para ajudá-lo.

MONITORAMENTO CONSTANTE

Estamos em constante monitoramento sobre a situação do Covid-19 em Carneiros (PE). Novidades e
atualizações serão comunicadas por e-mail ou atualizadas no nosso site.

Os Pacotes de Festas do Réveillon podem ser comprados na INJOY com vantagens especiais com relação a
valores e parcelamento.
* Apenas pacotes de Festas não são vendidos pela INJOY

PACOTES DE FESTAS RÉVEILLON CARNEIROS NA INJOY

Você pode comprar sua Hospedagem ou adicionar seu Pacote de Festas de Réveillon ou seu Aéreo e montar
seu pacote como preferir:
1. Somente Hospedagem - JÁ DISPONÍVEL!
2. Hospedagem + Festas - JÁ DISPONÍVEL!
3. Hospedagem + Festas + Aéreo - JÁ DISPONÍVEL!

HOSPEDAGENS + FESTAS - Monte seu Pacote como preferir

Na INJOY você pode encontrar acomodações exclusivas, em que o público da acomodação será somente de
clientes que irão para o Evento. Além disso, na INJOY é possível comprar o pacote completo, com valores
promocionais e parcelamento diferenciado.

HOSPEDAGENS: MELHOR NEGÓCIO



POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Fique atento à política de cancelamento e alterações da hospedagem que irá reservar. Cada acomodação
possui sua política de cancelamento, com dadas e multas específicas. Escolha a que melhor se adequa ao
que você procura.

MELHOR NEGÓCIO

Um dos nossos pilares é oferecer o melhor negócio para nossos clientes. Combinamos A MELHOR TARIFA de
Hospedagens, com possibilidades de pacotes com Festas e/ou Aéreo, proporcionando facilidade e
segurança para quem compra conosco. Caso encontre uma cotação mais vantajosa para algum dos Hotéis ou
Pousadas que a INJOY oferece, não hesite em nos procurar ;)

PAGAMENTO EM GRUPO

O pagamento dos pacotes que tem acomodação pode ser dividido entre as pessoas do grupo. Ou seja, cada
um pode pagar a sua própria parte do pacote (sua parte do hotel + seu pacote de festas + seu aéreo). Além
disso, cada um pode escolher a própria forma (Pix, boleto ou cartão de crédito) e fluxo de pagamento (à vista
ou parcelado).

GRUPOS
Para grupos maiores*, mande um e-mail para concierge@injoy.ag e te ajudaremos a acomodar todos em uma
mesma hospedagem e a conseguir o melhor negócio para o grupo ;)

*a partir de 15 pessoas

TUDO NUM SÓ LUGAR: Monte seu pacote de acordo com a sua preferência

Monte seu pedido de maneira personalizada, de acordo com sua necessidade e preferência.
Além de reservar a hospedagem, é possível montar combos com pacotes de festas e/ou aéreo.

Por que INJOY?

ATENDIMENTO PERSONALIZADO E MULTICANAL

Temos um atendimento personalizado. Atendemos via telefone, WhatsApp e e-mail.

CONHECIMENTO DE CARNEIROS

Nossa equipe tem sólido conhecimento do local, podendo auxiliar com informações sobre o local, tanto com
relação aos melhores locais para se hospedar, quanto atividades para fazer na região, dicas de restaurantes e
bares.

Este material foi publicado em 14.11.2022. Valores sujeitos a disponibilidade e alterações conforme vendas. Para valores atualizados acesse o site >> www.injoy.ag/carneiros

Oferecemos a possibilidade de pagamento parcelado:
• 1x Pix
• Cartão de Crédito em até 10x sem juros
*O parcelamento pode variar de acordo com a proximidade do Evento. Há um acréscimo de 4% para pagamento no cartão de crédito,

PARCELAMENTO E PAGAMENTO



Acomodações INJOY

EXCLUSIVO INJOY 

Categoria: Superior | Premium

Estrutura: piscina, café da manhã, WiFi, bar

Quartos: ar condicionado, TV, frigobar

Distâncias: 6.6km da Igrejinha dos Carneiros

BAÍA BRANCA BEACH RESORT

Clique aqui

Para mais informações:

Quarto

Standard

Luxo 
(Vista Mar)

Acomodação –
4 noites (por pessoa) 

Pessoas

2

3

2

3

4

Acomodação –
5 noites (por pessoa) 

Acomodação –
6 noites (por pessoa) 

Acomodação –
7 noites (por pessoa) 

R$ 4.800 R$ 5.400 R$ 5.600 R$ 5.800

R$ 3.840 R$ 4.500 R$ 4.667 R$ 4.833

R$ 5.000 R$ 5.700 R$ 5.900 R$ 6.100

R$ 4.000 R$ 4.750 R$ 4.917 R$ 5.083

R$ 3.500 R$ 4.446 R$ 4.602 R$ 4.758

EXCLUSIVO INJOY 

Categoria: Custo Benefício

Estrutura: piscina, café da manhã, WiFi, bar

Quartos: ar condicionado, TV, frigobar

Distâncias: 3.6km da Igrejinha dos Carneiros

POUSADA SOLAR DOS CARNEIROS

Quarto

2

3

Clique aqui

Para mais informações:

Pessoas

Standard

Acomodação –
7 noites (por pessoa) 

Acomodação –
5 noites (por pessoa) 

Acomodação –
6 noites (por pessoa) 

Quarto

2

3

R$ 4.495 R$ 4.745 R$ 4.995

R$ 3.230 R$ 3.397 R$ 3.563

Adicione o Pacote de Festas Réveillon Carneiros 2023:

Feminino Masculino

R$ 5.700 R$ 6.500
sem cobrança  de taxa de conveniência

Adicione o Aéreo na sua Hospedagem:

R$
A partir de

2.390•

Adicione o Pacote de Festas Réveillon Carneiros 2023:

Feminino Masculino

R$ 5.700 R$ 6.500
sem cobrança  de taxa de conveniência

Adicione o Aéreo na sua Hospedagem:

R$
A partir de

2.390•

https://injoytravel.com.br/carneiros/baia-branca-beach-resort/?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=pdf-carneiros
https://injoytravel.com.br/carneiros/pousada-solar-dos-carneiros/?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=pdf-carneiros


Acomodações INJOY

Adicione o Pacote de Festas Réveillon Carneiros 2023:

Feminino Masculino

R$ 5.700 R$ 6.500
sem cobrança  de taxa de conveniência

Adicione o Aéreo na sua Hospedagem:

R$
A partir de

2.390•

EXCLUSIVO INJOY 

Categoria: Custo Benefício

Estrutura: piscina, café da manhã, WiFi

Quartos: ar condicionado, TV, frigobar

Distâncias: 6km | 10 min das Festas

HOTEL ANCORADOURO

Clique aqui

Para mais informações:

Quarto

Standard

Standard com 
varanda

Suíte Cobertura 
Quádrupla

Acomodação –
7 noites (por pessoa) 

Acomodação –
6 noites (por pessoa) 

Acomodação –
5 noites (por pessoa) 

2

3

4

Pessoas

2

3

2

3

4

R$ 3.409 R$ 3.459 R$ 3.509

R$ 2.892 R$ 2.926 R$ 2.959

R$ 3.739 R$ 3.789 R$ 3.839

R$ 3.222 R$ 3.256 R$ 3.289

R$ 3.237 R$ 3.262 R$ 3.287

https://injoytravel.com.br/carneiros/hotel-ancoradouro/?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=pdf-carneiros


concierge@injoy.ag (11) 94508-4621 @injoy_travel_experience

www.injoy.ag Itaim Bibi - São Paulo/SP
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