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Réveillon
Carneiros 2022

Este material foi publicado em 15.07.2021.

Sobre Nós
Verão Europeu

Ibiza
Barcelona

Mykonos

Réveillons Nordeste

Carnaval de Salvador
Carnaval RJ

Somos uma agência especializada em viagens de
entretenimento apoiada em 6 pilares:
Melhor Negócio

Entrega Intangível

Facilidade

Histórias

Atendimento

Sorrisos

Menu
Clique na seção deseja saber mais:

Parceria INJOY +
Réveillon Carneiros

Por que INJOY?

Informações
Covid-19

Réveillon Carneiros

Hotéis e Pousadas

Festas

Aéreo (em breve)

A INJOY
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

INJOY + Réveillon Carneiros
Pelo quarto 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, opções de Aéreo e a possibilidade de
inserir o combo de festas do Réveillon Carneiros nos pacotes, deixando
o cliente 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

Por que INJOY?
MELHOR NEGÓCIO
Um dos nossos pilares é oferecer o melhor custo benefício para os nossos clientes. Assim, combinamos os
melhores preços de acomodações, montando pacotes com aéreo e as festas, proporcionando facilidade e
segurança para quem compra conosco. É difícil, mas caso encontre uma cotação mais vantajosa que a INJOY
oferece em algum dos hotéis ou pousadas, não hesite em nos procurar ;)

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.

PARCELAMENTO E PAGAMENTO
Oferecemos a possibilidade de pagamento parcelado:
• Boleto até 5x
• Cartão de Crédito até 10X (até 3x sem juros)
*há um acréscimo fixo de 4% para pagamento no cartão de crédito, independente do número de parcelas

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 (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

ATENDIMENTO PERSONALIZADO E MULTICANAL
Temos um atendimento personalizado. Atendemos via telefone, WhatsApp e e-mail.

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.

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 15.07.2021. Valores sujeitos a disponibilidade e alterações conforme vendas. Para valores atualizados, clique aqui e baixe a versão
mais atualizada do PDF ou consulte o site >> www.injoy.ag/carneiros

Informações Covid-19
SAÚDE, PROTOCOLOS E SEGURANÇA
Todos os parceiros de hospedagem INJOY se comprometeram a adotar 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. Todas as
práticas e protocolos para prevenção de contágio foram testados e adotados, Será um prazer esclarecer
qualquer dúvida sobre esses procedimentos adotados pelos nossos parceiros.

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

POLÍTICA DE CANCELAMENTO - CADA PRODUTO, SUA REGRA
Estamos bastante otimistas com a realização do Evento, apoiado na melhora da situação e aumento do ritmo
da vacinação.
De qualquer forma, é importante salientar que os produtos (hospedagem, festas e aéreo) possuem regras e
condições de cancelamento distintos. Embora seja permitido que seja feita a compra de mais um produto no
mesmo pedido.

CREDIBILIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA INJOY
Reserve sua viagem de Réveillon com a agência número #1 quando o assunto é Viagem de Réveillons.
São 6 anos, 33 Eventos de Réveillons, 11 destinos em 5 estados do Nordeste, mais de 140 Parceiros de
Hospedagens e mais de 16.000 clientes atendidos.
Num ano 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, diferente de outros canais de
reserva que estão aproveitando a situação atual para omitir condições de cancelamento e política de compra.

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.

Réveillon Carneiros

Desacelere entre as palmeiras sombreadas da Praia de Carneiros e mergulhe fundo nos rituais
musicais a céu aberto.
Assim como a natureza se regenera constantemente, também devemos evoluir com o tempo.
Estamos ansiosos para realizar o Réveillon Carneiros com um conceito reimaginado para a
temporada 2022 - mesmo que em uma celebração diferente e mais íntima este ano.
Carneiros usa a música e a dança para se unir ao divino através dos sentidos - uma forma de
devoção na qual artistas e audiências se perdem no momento!
No final desse ano, se presenteie com essa experiência sem igual, que promete renovar a sua
conexão com a música, a natureza e consigo mesmo

Festas – Réveillon Carneiros
Valores

Combo Feminino - 5 Festas
Boleto: R$ 3.173 | Cartão: R$ 3.300

Combo Masculino - 5 Festas
Boleto: R$ 3.846 | Cartão: R$ 4.000

Na INJOY, você pode acrescentar o combo de festas na sua compra de Hospedagem.

Réveillon Carneiros

Pacote com 5
dias de festas

Full Open Bar
Premium e Open
Food

Localização

Horário

Os organizadores ainda não
confirmaram o local das festas

Os organizadores ainda não
confirmaram o horário das festas

Line Up
As atrações, por dia de festa, ainda não foram divulgadas pela organização do Evento.
Em outros anos, tiveram atrações como: Vintage Culture, Nakermat, Natiruts e outros.

Cancelamento do Evento
Caso o Evento seja cancelado, por imposição governamental ou por questões de Saúde Pública,
verifique os Termos e Condições das festas no momento da compra.

Acomodações

Pousada Sítio da Prainha

Hotel Ancoradouro

Carneiros
Carneiros Beach
Beach Resort
Resort
–– 11 Quarto
Quarto

Carneiros Beach Resort
– 2 Quartos

Carneiros Beach Resort
– 3 Quartos

Carneiros Beach Resort
– Bangalôs

Carneiros Paradiso

Pousada Sítio da Prainha

Descrição Geral

Categoria: Premium | Cancelamento Grátis até 20/agosto.

Quartos: ar condicionado, TV, frigobar, varanda
Estrutura: piscina, café da manhã, estacionamento, bar e WiFi

A partir de: R$ 4.800
(por pessoa/7 noites)

Para mais informações:

Clique aqui

Valores - Pousada Sítio da Prainha
+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites

Acomodação ++ Festas
Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

R$ 6.300

R$ 9.473

R$ 10.146

R$ 6.500

R$ 9.673

R$ 10.346

R$ 4.800

R$ 7.973

R$ 8.646

R$ 7.375

R$ 10.548

R$ 11.221

R$ 5.383

R$ 8.556

R$ 9.229

Apartamento
•
•
•

Cama de casal ou camas de solteiro
Dimensões: até 32m² | Vista: piscina
Ar condicionado, TV, frigobar, varanda

Duplo

Bangalô
•
•
•

Cama de casal e sofá cama
Dimensões: até 45m²
Ar condicionado, TV, frigobar, varanda, área de estar

Triplo

Duplo

Bangalô Beira Mar
•
•
•

Cama de casal e sofá cama
Dimensões: até 45m² | Vista: mar
Ar condicionado, TV, frigobar, varanda, área de estar

Triplo

*Quartos sujeitos a disponibilidade e valores sujeitos a alteração. A decoração dos quartos pode ser diferente das fotos.

Valores - Pousada Sítio da Prainha
+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites

Acomodação ++ Festas
Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

R$ 7.375

R$ 10.548

R$ 11.221

R$ 8.250

R$ 11.423

R$ 12.096

R$ 8.900

R$ 12.073

R$ 12.746

Bangalô Especial
•
•
•

Cama de casal
Dimensões: até 53m² | Vista: jardim
Ar condicionado, TV, frigobar, varanda

Duplo
Bangalô Superior
•
•
•

Cama de casal
Dimensões: até 53m²
Ar condicionado, TV, frigobar, varanda

Duplo
Bangalô Superior Beira Mar
•
•
•

Cama de casal
Dimensões: até 53m² | Vista: mar
Ar condicionado, TV, frigobar, varanda

*Quartos sujeitos a disponibilidade e valores sujeitos a alteração. A decoração dos quartos pode ser diferente das fotos.

Hotel Ancoradouro

Descrição Geral

Categoria: Custo Benefício | Cancelamento Grátis até
20/agosto.

Quartos: ar condicionado, TV, frigobar, serviço de limpeza
Estrutura: piscina, café da manhã, sala de jogos, estacionamento, bar e WiFi

A partir de: R$ 1.750
(por pessoa/7 noites)

Para mais informações:

Clique aqui

Valores – Hotel Ancoradouro

+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites
noites

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

Standard
•
•
•

Cama de casal ou camas de solteiro e bicama
Dimensões: até 18m² | Vista: jardim e piscina
Ar condicionado, TV

Triplo

Duplo

Standard com Varanda
•
•
•

Triplo

R$ 2.813

R$ 5.986

R$ 6.659

R$ 1.875

R$ 5.048

R$ 5.721

R$ 3.438

R$ 6.611

R$ 7.284

R$ 2.292

R$ 5.465

R$ 6.138

Cama de casal ou camas de solteiro e bicama
Dimensões: até 18m² | Vista: jardim e piscina
Varanda, Ar condicionado, TV

*Quartos sujeitos a disponibilidade e valores sujeitos a alteração. A decoração dos quartos pode ser diferente das fotos.

Valores – Hotel Ancoradouro

+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites
noites

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Triplo

Suíte Cobertura Quádrupla
•
•

Quádruplo

R$ 6.090

R$ 6.763

R$ 2.188

R$ 5.361

R$ 6.034

R$ 2.188

R$ 5.361

R$ 6.034

R$ 1.750

R$ 4.923

R$ 5.596

2 Camas de casal
Ar condicionado, TV

Quádruplo

Suíte Cobertura Quíntupla
•
•

R$ 2.917

Quíntuplo

2 Camas de casal e bicama
Ar condicionado, TV

*Quartos sujeitos a disponibilidade e valores sujeitos a alteração. A decoração dos quartos pode ser diferente das fotos.

Carneiros Beach Resort – 1 Quarto

Descrição Geral

Categoria: Superior | Cancelamento Grátis até 20/agosto.

Quartos: ar condicionado, TV, varanda
Estrutura: piscina, restaurante, estacionamento

A partir de: R$ 2.215
(por pessoa/7 noites)

Para mais informações:

Clique aqui

Valores – Carneiros Beach Resort – 1 Quarto

+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites
noites

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

Apartamento 1 Quarto
Vista Estacionamento
•

R$ 8.711

R$ 9.384

R$ 3.692

R$ 6.865

R$ 7.538

R$ 2.769

R$ 5.942

R$ 6.615

R$ 2.215

R$ 5.388

R$ 6.061

Triplo

Apartamento com 1 quarto, sala com TV, sala de
jantar, cozinha equipada, banheiro completo e
varanda

Quádruplo

Apartamento 1 Quarto
Vista Estacionamento
•

R$ 5.538

Quíntuplo

Apartamento com 1 quarto, sala com TV, sala de
jantar, cozinha equipada, banheiro completo e
varanda

*Acomodações sujeitas a disponibilidade e valores sujeitos a alteração. A decoração pode ser diferente das fotos.

Carneiros Beach Resort é um Residencial Resort (57.000 m²), beira-mar, localizado na Praia dos Carneiros, em Tamandaré/PE. Não
é um hotel ou apart-hotel, mas sim um condomínio residencial que oferece acomodações independentes, estacionamento
privativo, área de lazer, parque aquático, restaurante, bar molhado, salão de jogos e festas, quadra de squash, quadra
poliesportiva, quadra de tênis, playground infantil, lavanderia e local para heliponto, além de alguns serviços de hotelaria.
Para ver os detalhes de cada apartamento acesse o nosso site.

Valores – Carneiros Beach Resort – 1 Quarto

+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites
noites

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

Apartamento 1 Quarto
Vista Piscina
•

R$ 9.321

R$ 9.994

R$ 4.099

R$ 7.272

R$ 7.945

R$ 3.074

R$ 6.247

R$ 6.920

R$ 2.459

R$ 5.632

R$ 6.305

Triplo

Apartamento com 1 quarto, sala com TV, sala de
jantar, cozinha equipada, banheiro completo e
varanda

Quádruplo

Apartamento 1 Quarto
Vista Piscina
•

R$ 6.148

Quíntuplo

Apartamento com 1 quarto, sala com TV, sala de
jantar, cozinha equipada, banheiro completo e
varanda

*Acomodações sujeitas a disponibilidade e valores sujeitos a alteração. A decoração pode ser diferente das fotos.

Carneiros Beach Resort é um Residencial Resort (57.000 m²), beira-mar, localizado na Praia dos Carneiros, em Tamandaré/PE. Não
é um hotel ou apart-hotel, mas sim um condomínio residencial que oferece acomodações independentes, estacionamento
privativo, área de lazer, parque aquático, restaurante, bar molhado, salão de jogos e festas, quadra de squash, quadra
poliesportiva, quadra de tênis, playground infantil, lavanderia e local para heliponto, além de alguns serviços de hotelaria.
Para ver os detalhes de cada apartamento acesse o nosso site.

Carneiros Beach Resort – 2 Quartos

Descrição Geral

Categoria: Superior | Cancelamento Grátis até 20/agosto.

Quartos: ar condicionado, TV, varanda
Estrutura: piscina, restaurante, estacionamento

A partir de: R$ 2.105
(por pessoa/7 noites)

Para mais informações:

Clique aqui

Valores – Carneiros Beach Resort – 2 Quartos

+
Quartos

Pacote 7
noites
noites

Pessoas

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Quádruplo

Apartamento 2 Quartos
•

Apartamento com 2 quartos, sala com TV, sala de
jantar, cozinha equipada, banheiro completo e
varanda

Quíntuplo

+

R$ 3.684

R$ 6.857

R$ 7.530

R$ 2.947

R$ 6.120

R$ 6.793

R$ 2.456

R$ 5.629

R$ 6.302

R$ 2.105

R$ 5.278

R$ 5.951

6 pessoas

+

Apartamento 2 Quartos
•

Apartamento com 2 quartos, sala com TV, sala de
jantar, cozinha equipada, banheiro completo e
varanda

7 pessoas

*Acomodações sujeitas a disponibilidade e valores sujeitos a alteração. A decoração pode ser diferente das fotos.

Carneiros Beach Resort é um Residencial Resort (57.000 m²), beira-mar, localizado na Praia dos Carneiros, em Tamandaré/PE. Não
é um hotel ou apart-hotel, mas sim um condomínio residencial que oferece acomodações independentes, estacionamento
privativo, área de lazer, parque aquático, restaurante, bar molhado, salão de jogos e festas, quadra de squash, quadra
poliesportiva, quadra de tênis, playground infantil, lavanderia e local para heliponto, além de alguns serviços de hotelaria.
Para ver os detalhes de cada apartamento acesse o nosso site.

Carneiros Beach Resort – 3 Quartos

Descrição Geral

Categoria: Superior | Cancelamento Grátis até 20/agosto.

Quartos: ar condicionado, TV, varanda
Estrutura: piscina, restaurante, estacionamento

A partir de: R$ 2.147
(por pessoa/7 noites)

Para mais informações:

Clique aqui

Valores – Carneiros Beach Resort – 3 Quartos

+
Quartos

Pacote 7
noites
noites

Pessoas

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

+
6 pessoas

+

Apartamento 3 Quartos
•

Apartamento com 3 quartos, sala com TV, sala de
jantar, cozinha equipada, banheiro completo e
varanda

7 pessoas

+
8 pessoas

R$ 2.862

R$ 6.035

R$ 6.708

R$ 2.453

R$ 5.626

R$ 6.299

R$ 2.147

R$ 5.320

R$ 5.993

Apartamento 3 Quartos
•

Apartamento com 3 quartos, sala com TV, sala de
jantar, cozinha equipada, banheiro completo e
varanda

*Acomodações sujeitas a disponibilidade e valores sujeitos a alteração. A decoração pode ser diferente das fotos.

Carneiros Beach Resort é um Residencial Resort (57.000 m²), beira-mar, localizado na Praia dos Carneiros, em Tamandaré/PE. Não
é um hotel ou apart-hotel, mas sim um condomínio residencial que oferece acomodações independentes, estacionamento
privativo, área de lazer, parque aquático, restaurante, bar molhado, salão de jogos e festas, quadra de squash, quadra
poliesportiva, quadra de tênis, playground infantil, lavanderia e local para heliponto, além de alguns serviços de hotelaria.
Para ver os detalhes de cada apartamento acesse o nosso site.

Carneiros Beach Resort – Bangalôs

Descrição Geral

Categoria: Superior | Cancelamento Grátis até 20/agosto.

Quartos: ar condicionado, TV, varanda
Estrutura: piscina, restaurante, estacionamento

A partir de: R$ 4.891

Para mais informações:

(por pessoa/7 noites)

Clique aqui

Valores – Carneiros Beach Resort – Bangalôs

+
Quartos

Pacote 7
noites
noites

Pessoas

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

+
6 pessoas

+

Bangalô - 3 Quartos
•

Apartamento com 3 quartos, sala com TV, sala de
jantar, cozinha equipada, banheiro completo,
varanda e piscina privativa

R$ 6.521

R$ 9.694

R$ 10.367

R$ 5.589

R$ 8.762

R$ 9.435

R$ 4.891

R$ 8.064

R$ 8.737

7 pessoas

+
8 pessoas
Bangalô - 3 Quartos
•

Apartamento com 3 quartos, sala com TV, sala de
jantar, cozinha equipada, banheiro completo, varanda
e piscina privativa

*Acomodações sujeitas a disponibilidade e valores sujeitos a alteração. A decoração pode ser diferente das fotos.

Carneiros Beach Resort é um Residencial Resort (57.000 m²), beira-mar, localizado na Praia dos Carneiros, em Tamandaré/PE. Não
é um hotel ou apart-hotel, mas sim um condomínio residencial que oferece acomodações independentes, estacionamento
privativo, área de lazer, parque aquático, restaurante, bar molhado, salão de jogos e festas, quadra de squash, quadra
poliesportiva, quadra de tênis, playground infantil, lavanderia e local para heliponto, além de alguns serviços de hotelaria.
Para ver os detalhes de cada apartamento acesse o nosso site.

Carneiros Paradiso

Descrição Geral

Categoria: Luxo/Premium | Sem Cancelamento Grátis

Quartos: ar condicionado, TV, varanda, cozinha privativa
Estrutura: WiFi, café da manhã

A partir de: R$ 8.000

Para mais informações:

(por pessoa/7 noites)

Clique aqui

Valores – Carneiros Paradiso

+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites
noites

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

R$ 8.000

Bangalô Beira Mar
•
•
•

Cama de casal
Dimensões: até 25m² | Vista: jardim e mar
Ar condicionado, frigobar, TV, varanda, cozinha
privativa

*Quartos sujeitos a disponibilidade e valores sujeitos a alteração. A decoração dos quartos pode ser diferente das fotos.

R$ 11.173

R$ 11.846

concierge@injoy.ag

|

(11) 98896-6539

www.injoy.ag

|

|

@injoy_travel_experience

Itaim Bibi - São Paulo/SP

