
INJOY + RÉVEILLON AWE 2019
*Apresentação atualizada em 15.08.2018



QUEM SOMOS
Somos uma agência especializada

em viagens de entretenimento
apoiada em 6 pilares:

PREÇO ENTREGA
INTANGÍVEL

Carnaval
Salvador

Las Vegas

Balneário Camboriú + 
Florianópolis

Visby

Ibiza

Barcelona

Mallorca

Mykonos

Hvar

FACILIDADE HISTÓRIAS

ATENDIMENTO SORRISOS

Réveillons
Nordeste



INJOY + AWE 2019

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

Verão Europeu – Ibiza | Barcelona | Mykonos

Carnaval Salvador

Réveillons Nordeste

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,

A parceria InJoy + Réveillon AWE busca atender da melhor maneira diversos clientes que querem viver a
experiência do Réveillon AWE na semana mais especial do ano!

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

Disponibilizaremos também diversas opções de Aéreo e a possibilidade de inserir o combo de festas do AWE
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!



MENU

POR QUE INJOY? INFOS DE VENDA

HOTÉIS E POUSADAS FESTAS

RÉVEILLON AWE

AÉREO
(EM BREVE) 

Clique na seção que tenha interesse:



RÉVEILLON AWE

Está chegando a hora de lembrarmos como é deixar as preocupações e os meios tecnológicos pra trás e 
aproveitarmos o jeito único de viver que só o vilarejo de Caraíva nos proporciona. 

Vamos com tudo pra cima da música brasileira, com DJs que sabem muito bem representar do que há de melhor 
desse ritmo que tanto amamos. 

De frente pro mar, vamos dar boas-vindas à 2019 com o pé direito. 

https://injoytravel.com.br/awe2019/sobre/


•

POR QUE INJOY?

MELHOR 
NEGÓCIO

TUDO EM UM SÓ 
LUGAR

CONHECIMENTO DE 
CARAÍVA

PARCELAMENTO
BOLETO | CARTÃO DE CRÉDITO

ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO 

E MULTICANAL

ATENDIMENTO DE 
GRUPOS

PAGAMENTO EM 
GRUPO HOTÉIS EXCLUSIVOS



PARCELAMENTO E PAGAMENTO

Oferecemos a possibilidade de pagamento do pacote completo em 4x no boleto
ou até 6x no cartão de crédito (com acréscimo de 4%). Para as compras do combos
é possível o parcelamento em 3x no boleto e 4x no cartão de crédito (com
acréscimo de 4%).

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).

COMBOS E PACOTES

Atualmente, temos pacotes de acomodação + festas. Em breve anunciaremos
também os combos com aéreo:
(1) aéreo + pacote de festas
(2) aéreo + acomodação
(3) pacotes completos.

MONTE SEU PACOTE

Pacotes flexíveis com Acomodação e Pacote de Festas. Monte de maneira
personalizada, de acordo com sua necessidade! Em breve ofereceremos opções
com aéreo também.

GRUPOS

Para grupos maiores*, mande um e-mail para concierge@injoytravel.com.br e te 
ajudaremos a acomodar todos em uma mesma hospedagem e a conseguir o 
melhor negócio para o grupo ;)
*a partir de 15 pessoas

DÚVIDAS? Mande email para concierge@injoytravel.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp. 

Clique aqui  ► WhatsApp (11) 98510-1331

INFORMAÇÕES DE VENDA

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 ;)

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Fique atento à política de cancelamento e alterações da sua compra.

ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIDADE

Este material foi publicado em 15/agosto/2018. 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/awe2019

mailto:concierge@injoytravel.com.br
mailto:concierge@injoytravel.com.br
https://injoytravel.com.br/awe2019/sobre/


POUSADA ONDAS CARAÍVA

ACOMODAÇÕES

Após a visita da equipe InJoy, uma variedade de acomodações foram escolhidas para a sua 
hospedagem durante o AWE 2019! Levando em consideração localização, estrutura dos quartos 
e estrutura externa das pousadas e valores, a InJoy selecionou algumas opções dentro de 
diversas faixas de preço. Conheça as pousadas e monte o seu pacote do jeito que preferir!

CASAS ONDAS CARAÍVA POUSADA ESTRELA DO 
MAR

POUSADA DA PRAIAPOUSADA JAMBRERO POUSADA BRILHO DO 
MAR

EM BREVE EM BREVE



ACOMODAÇÕES

CASAS ONDAS CARAÍVA

A partir de: R$ 1.333 
(por pessoa/ 7 noites)

QUARTOS: ar condicionado, varanda, WiFi
ESTRUTURA: estrutura da pousada Onda´s Caraíva, 
NÃO possui café da manhã e limpeza

CENTRO: 10 min a pé
PRAIA: 4 min a pé

CLIQUE AQUI

Para mais informações:

https://injoytravel.com.br/awe2019/pacote-ondas-caraiva/


ACOMODAÇÕES



CASA – 3 QUARTOS

CASA – 2 QUARTOS

CASAS ONDAS CARAÍVA

 Um quarto de casal e um quarto com 7 camas

 Dois quartos com camas de casal e um quarto com uma 
cama de casal e uma de solteiro

QUARTOS # PESSOAS
PACOTE 7 NOITES

R$/PESSOA

ACOMODAÇÃO + FESTAS

*A decoração dos quartos estão sujeitas a alteração

ACOMODAÇÕES

9 PESSOAS

9 PESSOAS

1.334 1.934

1.334 1.934



ACOMODAÇÕES

POUSADA ONDAS CARAÍVA

A partir de: R$ 2.678 
(por pessoa/ 7 noites)

QUARTOS: ar condicionado, varanda, WiFi
ESTRUTURA: WiFi, serviço de quarto, café da manhã, 
jardim

CENTRO: 10 min a pé
PRAIA: 4 min a pé

CLIQUE AQUI

Para mais informações:

https://injoytravel.com.br/awe2019/pacote-ondas-caraiva/


ACOMODAÇÕES



SUÍTE JUBARTE

SUÍTE SEREIA

POUSADA ONDAS CARAÍVA

 ar condicionado, varanda, WiFi, 15m²

 ar condicionado, varanda, WiFi, vista mar, 20m²

QUARTOS # PESSOAS
PACOTE 7 NOITES

R$/PESSOA

ACOMODAÇÃO + FESTAS

*A decoração dos quartos estão sujeitas a alteração

ACOMODAÇÕES

DUPLO

DUPLO

3.577

3.850

4.177

4.450

TRIPLO
2.679 3.279



ACOMODAÇÕES

POUSADA ESTRELA DO MAR

A partir de: R$ 3.183 
(por pessoa/ 7 noites)QUARTOS: ar condicionado, TV

ESTRUTURA: WiFi, ar condicionado, café da manhã
CENTRO: 5 min a pé
PRAIA: 5 min a pé

CLIQUE AQUI

Para mais informações:

https://injoytravel.com.br/awe2019/pousada-estrela-do-mar/pousada-estrela-do-mar/


ACOMODAÇÕES



SUÍTE SUPERIOR

SUÍTE EXECUTIVA

POUSADA ESTRELA DO MAR

 ar condicionado, TV

 ar condicionado, TV

QUARTOS # PESSOAS
PACOTE 7 NOITES

R$/PESSOA

ACOMODAÇÃO + FESTAS

*A decoração dos quartos estão sujeitas a alteração

ACOMODAÇÕES

QUÁDRUPLO

QUÁDRUPLO

3.183 3.783

3.353 3.953



ACOMODAÇÕES

POUSADA JAMBRERO

A partir de: R$ 3.883 
(por pessoa/ 7 noites)

QUARTOS: ar condicionado, varanda
ESTRUTURA: WiFi, serviço de quarto, café da manhã, 
jardim

CENTRO: 8 min a pé
PRAIA: 4 min a pé

CLIQUE AQUI

Para mais informações:

https://injoytravel.com.br/awe2019/pacote-pousada-jambrero/


ACOMODAÇÕES



STANDARD

STANDARD

POUSADA JAMBRERO

 ar condicionado, varanda, 18m²

 ar condicionado, varanda, 18m²

QUARTOS # PESSOAS
PACOTE 7 NOITES

R$/PESSOA

ACOMODAÇÃO + FESTAS

*A decoração dos quartos estão sujeitas a alteração

ACOMODAÇÕES

DUPLO

TRIPLO

QUÁDRUPLO

4.855

4.207

3.883

5.455

4.807

4.483



RÉVEILLON AWE 2019
Está chegando a hora de lembrarmos como é deixar as preocupações e os 
meios tecnológicos pra trás e aproveitarmos o jeito único de viver que só o 
vilarejo de Caraíva nos proporciona. 

O momento de se desligar do mundo e mergulhar com a gente no vilarejo 
baiano está batendo à porta. 

Ano passado deixamos nossa marca comemorando a chegada de 2018 com 
amigos e com a vibração única desse lugar tão especial. 

Esse ano será diferente. Será ainda melhor. 

Vamos com tudo pra cima da música brasileira, com DJs que sabem muito 
bem representar do que há de melhor desse ritmo que tanto amamos. 

De frente pro mar, vamos dar boas-vindas à 2019 com o pé direito. 

R$ 600
FESTA DE RÉVEILLON

Rodrigo Bento 
(Pilantragi) 

Dre Guazzelli
(INNER)

PROGRAMAÇÃO

EM BREVE MAIS ATRAÇÕES..... . .



concierge@injoytravel.com.br(11) 4175-3113 (11) 98510-1331 injoy_travel_experience

www.injoytravel.com.br Rua Belchior Soares, 83 Itaim Bibi - São Paulo/SP

mailto:concierge@injoytravel.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511985101331
https://www.instagram.com/injoy_travel_experience/
https://injoytravel.com.br/
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