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Réveillon
do Gostoso 2022

Este material foi publicado em 06.07.2021.

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 do Gostoso

Por que INJOY?

Informações
Covid-19

Réveillon do
Gostoso

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 do Gostoso 2022
Pelo terceiro ano a parceria INJOY + Réveillon do Gostoso busca
atender da melhor maneira diversos clientes que querem viver a
experiência Réveillon do Gostoso 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 do Gostoso.
Disponibilizamos também diversas opções de Aéreo e a possibilidade
de inserir o combo de festas do Réveillon do Gostoso 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!

#ImaginaQueGostoso e seja bem-vindo!

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 SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
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 06.07.2021. 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/gostoso

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 São Miguel do Gostoso (RN).
Novidades e atualizações serão comunicadas por e-mail ou atualizadas no nosso site.

Réveillon do Gostoso

Depois de um ano desse, que tal fechar 2021 com chave de ouro e começar
2022 com muita energia, emoção, sorrisos, magia e festas inesquecíveis?
Essa virada de ano promete superar todas as edições passadas: teremos
atrações imperdíveis, praias lindas e, o mais importante, muita gente cheia
de alegria, tudo isso garantindo uma experiência sem igual!
E aí, quer virar de ano no Réveillon mais Gostoso do Brasil? Então vem!

Festas – Réveillon do Gostoso
Valores

Combo Feminino - 5 Festas

Combo Masculino - 5 Festas

R$ 2.960

R$ 3.890

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

Réveillon do Gostoso

Pacote com 5
dias de festas

Full Open Bar
Premium

Localização

Horário

Os organizadores ainda não
confirmaram o local das festas

As festas tem início as 20h00

Line Up

Jorge e Mateus

Dennis

DUBDOGZ

KVSH

Wesley Safadão

Em breve
breve mais
mais atrações
atrações serão
serão anunciadas!
anunciadas!
Em

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 Parcel do Gostoso

Pousada Pedra da Baleia

Pousada Chica Pitanga

Pousada Só Alegria

Pousada Casa de Taipa

Pousada Chantilly

Pousada Curva do Sol

Pousada Enseada do Gostoso

Pousada Parcel do Gostoso

Descrição Geral

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

Quartos: ar condicionado, banheiro privativo, WiFi, frigobar, TV
Estrutura: terraço ao ar livre, estacionamento, WiFi, espaço de convivência com livros
e jogos de tabuleiro, não possui café da manhã

A partir de: R$ 3.102
(por pessoa/7 noites)

Para mais informações:

Clique aqui

Valores - Pousada Parcel do Gostoso
+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites

Acomodação ++ Festas
Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

ESGOTADO

ESGOTADO

ESGOTADO

R$ 3.447

R$ 6.407

R$ 7.337

R$ 3.447

R$ 6.407

R$ 7.337

Duplo
Praia Xepa
•
•

2 camas de solteiro
Ar condicionado, frigobar, WiFi, TV

Duplo
Praia do Cardeiro
•
•

2 camas de solteiro
Ar condicionado, frigobar, WiFi, TV

Duplo
Praia do Maceió
•
•

2 camas de solteiro
Ar condicionado, frigobar, WiFi, TV

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

Valores - Pousada Parcel do Gostoso
+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites

Acomodação ++ Festas
Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

R$ 3.447

R$ 6.407

R$ 7.337

R$ 3.102

R$ 6.062

R$ 6.992

R$ 3.102

R$ 6.062

R$ 6.992

Duplo
Praia Lagoa do Sal
•
•

2 camas de solteiro
Ar condicionado, frigobar, WiFi, TV

Triplo
Praia Enseada das Baleias
•
•

3 camas de solteiro
Ar condicionado, frigobar, WiFi, TV

Triplo
Praia de Tourinhos
•
•

3 camas de solteiro
Ar condicionado, frigobar, WiFi, TV

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

Valores - Pousada Parcel do Gostoso

+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites
noites

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

R$ 3.299

R$ 6.259

R$ 7.189

R$ 3.299

R$ 6.259

R$ 7.189

Praia dos Morros
•
•

Cama de casal ou 2 camas de solteiro
Ar condicionado, frigobar, WiFi, TV

Duplo
Praia Arraial do Marco
•
•

Cama de casal ou 2 camas de solteiro
Ar condicionado, frigobar, WiFi, TV

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

Valores - Pousada Parcel do Gostoso

+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites
noites

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

R$ 3.299

R$ 6.259

R$ 7.189

R$ 3.299

R$ 6.259

R$ 7.189

Praia dos Golfinhos
•
•

Cama de casal
Ar condicionado, frigobar, WiFi, TV

Duplo
Praia do Santo Cristo
•
•

Cama de casal
Ar condicionado, frigobar, WiFi, TV

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

Pousada Pedra da Baleia

Descrição Geral

Categoria: Superior | Sem Cancelamento Grátis.

Quartos: ar condicionado, frigobar, varanda térrea, serviço de limpeza diário
Estrutura: WiFi, café da manhã, piscina, estacionamento

A partir de: R$ 3.530
(por pessoa/7 noites)

Para mais informações:

Clique aqui

Valores – Pousada Pedra da Baleia

+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites
noites

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

R$ 3.530

R$ 6.490

R$ 7.420

R$ 3.530

R$ 6.490

R$ 7.420

R$ 3.530

R$ 6.490

R$ 7.420

Chalé Menor
•
•

1 cama de casal (não separa)
Varanda com rede, ar condicionado, TV, suíte com
banho quente, mesa de apoio armário de parede

Triplo

Chalé Médio
•
•

Quádruplo

1 cama de casal (não separa) + 1 twin
Varanda com rede, ar condicionado, TV, suíte com
banho quente, mesa de apoio armário de parede

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

Pousada Chica Pitanga

Descrição Geral

Categoria: Superior | Cancelamento Grátis até 15/agosto.

Quartos: ar condicionado, frigobar, WiFi, isolamento acústico e TV
Estrutura: café da manhã, piscina, estacionamento gratuito, recepção 24h e solário

A partir de: R$ 2.847
(por pessoa/7 noites)

Para mais informações:

Clique aqui

Valores – Pousada Chica Pitanga
+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites
noites

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

Chalé Standard Duplo
•
•

Cama de casal e cama de solteiro
Ar condicionado, varanda, WiFi, TV, frigobar, vista
para o jardim

Triplo

Triplo

R$ 3.559

R$ 6.519

R$ 7.449

R$ 3.084

R$ 6.044

R$ 6.974

R$ 3.084

R$ 6.044

R$ 6.974

R$ 2.847

R$ 5.807

R$ 6.737

Chalé Standard Triplo
•
•

Cama de casal (separa) e cama de solteiro
Ar condicionado, varanda, WiFi, TV, frigobar, vista
para o jardim

Quádruplo
Chalé Standard Quádruplo
•
•

Cama de casal e duas camas de solteiro
Ar condicionado, varanda, WiFi, TV, frigobar, vista
para o jardim

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

Pousada Só Alegria

Descrição Geral

Categoria: Premium | Sem cancelamento gratuito.

Quartos: ar condicionado, sacada, cofre, frigobar, geladeira, TV de tela plana
Estrutura: estacionamento gratuito, WiFi, piscina, café da manhã, bar/lounge,
armazenamento de bagagem, espreguiçadeira/cadeiras de praia, terraço aberto,
guarda sóis

A partir de: R$ 3.733
(por pessoa/7 noites)

Para mais informações:

Clique aqui

Valores - Pousada Só Alegria
+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites

Acomodação ++ Festas
Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

R$ 4.798

R$ 7.758

R$ 8.688

R$ 3.733

R$ 6.693

R$ 7.623

R$ 4.406

R$ 7.366

R$ 8.296

R$ 4.115

R$ 7.075

R$ 8.005

Apartamento Duplo
•
•

Cama de casal e/ou camas de solteiro
Ar condicionado, TV, frigobar, WiFi

Triplo
Apartamento Triplo
•
•

Cama de casal e/ou camas de solteiro
Ar condicionado, TV, frigobar, WiFi

Quádruplo

Flat
•
•
•

2 quartos e 2 banheiros
Piscina privativa, cozinha, área de estar
Ar condicionado, TV, varanda, WiFi, cofre, sofá cama

Quíntuplo

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

Pousada Casa de Taipa

Descrição Geral

Categoria: Superior | Cancelamento Grátis até 20/agosto.

Quartos: ar condicionado, escrivaninha, serviço de limpeza e de quarto, frigobar, TV,
chuveiro, secador, cofre
Estrutura: WiFi, estacionamento, piscina, café da manhã, armazenamento de
bagagem, sala de TV/longe compartilhado

A partir de: R$ 2.829
(por pessoa/7 noites)

Para mais informações:

Clique aqui

Valores - Pousada Casa de Taipa
+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites

Acomodação ++ Festas
Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

Chalé Menor
•
•

1 cama de casal Queen Size + 1 cama de solteiro
Ar condicionado, ventilador, frigobar, TV, WiFi,
armário, cofre, ducha quente, ducha higiênica,
secador, rede na varanda

Triplo

Duplo

Triplo
Chalé Médio
•
•

1 cama de casal queen size e até 2 camas de solteiro
Ar condicionado, ventilador, frigobar, TV, WiFi,
armário, cofre, ducha quente, ducha higiênica,
secador, rede na varanda

Quádruplo

R$ 4.378

R$ 7.338

R$ 8.268

R$ 3.330

R$ 6.290

R$ 7.220

ESGOTADO

ESGOTADO

ESGOTADO

ESGOTADO

ESGOTADO

ESGOTADO

ESGOTADO

ESGOTADO

ESGOTADO

R$ 3.742

R$ 6.702

R$ 7.632

R$ 3.171

R$ 6.131

R$ 7.061

R$ 2.829

R$ 5.789

R$ 6.719

Triplo

Quádruplo
Chalé Maior
•
•

1 cama de casal queen size e até 3 camas de solteiro
Ar condicionado, ventilador, frigobar, TV, WiFi,
armário, cofre, ducha quente, ducha higiênica,
secador, rede na varanda

Quíntuplo

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

Pousada Chantilly

Descrição Geral

Categoria: Superior | Cancelamento Grátis até 20/agosto.

Quartos: ar condicionado, serviço de limpeza, sacada, frigobar, TV de tela plana,
secador de cabelo
Estrutura: WiFi, estacionamento gratuito, WiFi, piscina, café da manhã, bar com
petiscos e drinks

A partir de: R$ 4.412
(por pessoa/7 noites)

Para mais informações:

Clique aqui

Valores – Pousada Chantilly

+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites
noites

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

R$ 4.412

Superior Queen Vista Mar
•
•

Cama de casal Queen Size
Ar condicionado, frigobar, TV, varanda, vista para o
mair

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

R$ 7.372

R$ 8.302

Pousada Curva do Sol

Descrição Geral

Categoria: Superior | Cancelamento Grátis até 20/agosto.

Quartos: ar condicionado, serviço de quarto, cozinha, geladeira, TV de tela plana
Estrutura: estacionamento gratuito, WiFi, piscina, café da manhã, serviço de
concierge, serviço de lavanderia, piscina, bar

A partir de: R$ 2.830
(por pessoa/7 noites)

Para mais informações:

Clique aqui

Valores – Pousada Curva do Sol

+
Quartos

Pessoas

Pacote 7
noites
noites

Acomodação + Festas
Acomodação

(por pessoa)
pessoa)
(por

Duplo

Triplo
Flat
•
•
•

Cama de casal ou camas de solteiro
Sofá cama
Ar condicionado, varanda, TV, WiFi

Quádruplo

Duplo

R$ 3.413

R$ 6.373

R$ 7.303

R$ 2.830

R$ 5.790

R$ 6.720

R$ 2.831

R$ 5.791

R$ 6.721

R$ 3.413

R$ 6.373

R$ 7.303

Suíte
•

1 Cama de Casal Queen

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

concierge@injoy.ag

|

(11) 94508-4621

www.injoy.ag

|

|

@injoy_travel_experience

Itaim Bibi - São Paulo/SP

