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ESCAPE
THE
ORDINARY

VERÃO EM PORTO DE GALINHAS

Porto de Galinhas é conhecido como um dos
destinos mais desejados por turistas
brasileiros e internacionais em função de sua
natureza exuberante, estrutura turística e
povo extremamente acolhedor. Com o lema
“Escape the Ordinary” (Escape do Comum), o
Porto de Galinhas Resort & SPA promete
proporcionar aos seus hóspedes experiências
memoráveis, combinando elegância, simpatia
e profissionalismo na arte de servir.
 

ESCAPE DO COMUM

 

Localizado a 40km do Aeroporto Internacional
do Recife, o aconchegante e moderno resort,
originalmente batizado como Porto de
Galinhas Praia Hotel, ressurge em 2020
depois de importantes mudanças em sua
estrutura física, tecnológica e equipe. São 164
acomodações de padrão internacional em mais
de 20 mil m² de área com jardins tropicais,
lagos e fontes iluminadas.
 



Este cenário, por sua vez, se transforma
diariamente ao cair da noite em um
sofisticado ambiente, colorido por modernas
lareiras a céu aberto nos lounges da piscina
aliado a um projeto de iluminação intimista e
relaxante por todo o hotel.
Os hóspedes podem alternar seus momentos
de lazer entre a praia e as diversas piscinas
com mais de um milhão de litros de água
tratada com a mais moderna tecnologia UV,
sem aditivos químicos. Podem, ainda,
preencher suas agendas sete dias por semana
com atividades para adultos e crianças,
orquestradas pela equipe de recreação, além
de caminhar pela praia até o centro turístico
de Porto de Galinhas, o qual é repleto de
opções de compras, passeios e gastronomia,
como também programar passeios com os
melhores guias turísticos da região.



PISCINAS
ADULTO
INFANTIL 

Uma das grandes novidades e destaques do resort é seu luxuoso e recém-inaugurado SPA, o Amay
Wellness & Spa. São mais de 850m² dedicados ao bem-estar e relaxamento, com tratamentos
exclusivos e icônicos, como a terapia Watsu, realizada em um oásis de carpas ornamentais, e as duchas
Vichy, de origem francesa, com jatos de água que alternam a intensidade, temperatura e frequência
proporcionando uma experiência revigorante e única.
A gastronomia internacional enriquecida pelos sabores regionais marca presença em todos os bares e
no Restaurante Tuna, onde os hóspedes podem eleger o salão climatizado ou o deck ao ar livre para
suas refeições. O resort é o destino perfeito para eternizar as ocasiões especiais e românticas com
uma variedade de serviços e pacotes feitos sob medida, incluindo a possibilidade de registrar na
memória os melhores momentos da viagem com a equipe de fotógrafos profissionais do hotel.

ALÉM DISSO, O RESORT, PREMIADO PELOS HÓSPEDES EM VÁRIAS
PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPONIBILIZA O CHECK-IN ONLINE  ATRAVÉS DO

APLICATIVO EASYTRIP E MANTEM SUA EQUIPE TOTALMENTE ALINHADA COM
AS NORMAS MUNDIAIS DE HIGIENIZAÇÃO.



ENJOY 
YOUR 
NIGHT



BEACH CLUB
EM BREVE



AO AR LIVRE

ATIVIDADES ADULTA &
INFANTIL



ATIVIDADES AO AR LIVRE

Em setembro de 2020, o hotel retomou
suas atividades com novo nome ''Porto
de Galinhas Resort & SPA'' e novo
layout.
Uma das atrações principais é a
renomada DJ Bliss, conhecida por sua
simpatia e carisma com os hóspedes.
DJ Bliss tem em sua playlist uma
seleção de música eclética, moderna e
atualizada, agradando a todos os
públicos, e além disso, você poderá
acompanhar as atividades no deck da
piscina, enquanto saboreia um delicioso
drink com vista pra o mar.

Acompanhe a programação semanal de
atividades adulta e infantil no
aplicativo EASYTRIP e tenha a
informação na palma da sua mão.

DJ Bliss



Atendimento perfeito - thiagoqb7
Viajei com a minha namorada para o Resort e tinha a pretensão

de pedi-la em casamento durante a nossa estadia. Para isso,
entrei em contato com a equipe do Resort para que pudesse fazer
algo especial. Fui muito bem atendido e uma equipe do Resort me
ajudou para que o pedido fosse um momento espetacular, melhor

do que eu poderia imaginar...



Elogio -P9163IIluisd
Estive no Porto de Galinhas Resort & Spa com

minha namorada e ficamos satisfeitos com a
estrutura, quartos aconchegantes, café da manhã

maravilhoso, atendimento em geral excelentes, boas
indicações de passeios. Fomos muito bem atendidos
pelo Jonas da recepção, Marcelo que levou nossas

malas até nosso quarto...

PARA SUA SEGURANÇA ESTAMOS
SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS

CONTRA COVID-19
CONHEÇA NOSSOS PROCEDIMENTOS
BAIXANDO O APLICATIVO EASYTRIP

 
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

 
PONTOS DE ÁLCOOL EM GEL

 
SELOS DE SEGURANÇA.

FAÇA 
SUA 
PARTE!



Estamos bem mais
perto do que você
imagina

40 MINUTOS DE 
RECIFE

BEIRA-MAR WI-FI GRÁTIS ESTACIONAMENTO 
GRÁTIS

SEGUINDO OS
PROTOCOLOS



NOVO LAYOUT DE 

APARTAMENTOS
DESCUBRA O QUE PREPARAMOS DE MELHOR 

Suíte Master
Casal com
Banheira

Suíte Master
Twin

Banheira  Suíte Master
Casal 



Suíte Master Twin com
Hidro

Suíte Master Casal
com Hidro

Luxo Luxo com Banheira

Suíte Suíte Luxo



Suíte Vista Mar



Serviços
exclusivos

 
 

 

Amplie sua experiência com os pacotes
românticos, chá da tarde, café da manhã
servido na piscina, pacote aniversário e
serviços personalizados wellness/SPA.
 
Entre em contato com nossa central e
adquira o serviço de sua preferência,
tornando sua estada ainda mais memorável.
 
 



CHÁ DA TARDE

Chá da tarde   
O serviço deve ser confirmado com pelo menos 24h de antecedência    
Local: Bar da piscina, varanda do Quarto ou deck do restaurante Tuna      
Horário: Entre 15 e 17h. Diariamente.       
Inclui: Gaiola decorativa abastecida com minisanduíches frios, frutas laminadas, seleção de minisobremesas, chá, café, leite e suco de
laranja
(Mínimo de 2 pessoas R$92,00)

CAFÉ DA MANHÃ FLUTUANTE

O serviço deve ser confirmado com pelo menos 24h de antecedência      
Local: Piscina Principal     
Horário: 8:00 ou 9:00 am. 1h de serviço.
Diariamente    
Inclui: Serviço de bandeja flutuante para fotos
seguido de café da manhã servido em mesa no Lounge Relax.(Suco de laranja, café, leite, pães, queijos e frios variados 2 tipos de bolo,
prato de frutas fatiadas, manteiga, geleias e iogurte.
Valor: (Mínimo 2 pessoas  R$160,00).

CAFÉ DA MANHÃ NO APARTAMENTO

O serviço deve ser confirmado com pelo menos 12h de
antecedência      
Local: Apartamento 
Horário: 7:30 às 9:00 am. Diariamente    
Inclui: Suco de laranja, café, leite, pães, queijos e frios
variados, 2 tipos de bolo, prato de frutas fatiadas, manteiga,
geleias e iogurte.
Valor: (Por pessoa R$72,00).

V A L O R E S  S U J E I T O S  A  A L T E R A Ç Õ E S  S E M  A V I S O  P R É V I O



PACOTE OURO 

·        
Carta de Boas vindas
        
Decoração especial no
apartamento feita com enxoval
       
2 fotos de cortesia durante a estada com fotógrafo profissional
(mediante a agendamento e disponibilidade)
     
Crédito de R$40,00 por quarto para uso em massagens de 1h no 
 SPA entre 12pm dia e 2pm.
     
01 Garrafa espumante nacional no quarto
      
01 Prato de amenidades ( morango com cobertura de chocolate, ou
minidocinhos )

R$190,00

PACOTE DIAMANTE

Carta de Boas vindas
       
Decoração especial no
apartamento 
      
2 fotos de cortesia durante a estada com fotógrafo profissional (mediante a
agendamento e disponibilidade)
        
Crédito de R$40,00 por quarto para uso em massagens de 1h no  SPA entre 12pm
dia e 2pm
     
01 Garrafa espumante nacional no quarto
      
01 Prato de amenidades (morango com cobertura de chocolate, ou minidocinhos.
   
Jantar Romântico servido no deck do restaurante ou na varanda do
apartamento (entrada+ prato principal+ sobremesa + bebida não alcoólica)

R$560,00

Pacote
Romantico

 

SERVIÇO DEVE SER CONFIRMADO E PAGO COM
PELO MENOS 48H DE ANTECEDÊNCIA 

V A L O R E S  S U J E I T O S  A  A L T E R A Ç Õ E S  S E M  A V I S O  P R É V I O



Pacotes comemorativos
 

EUFORIA 

    
Carta de Boas vindas     
2 fotos de cortesia durante a estada com fotógrafo profissional
(mediante agendamento e disponibilidade)
     
Decoração especial no apartamento com balões no quarto
     
Bolo 15cm diâmetro para até 6 pessoas.   
    
01 refrigerante pet 2 litros

R$130,00

FELICIDADE

       
Carta de Boas vindas    
2 fotos de cortesia
durante a estada com fotógrafo profissional (mediante  agendamento
e disponibilidade)   
  
Decoração especial no apartamento com balões no quarto  

Bolo 20cm diâmetro para até 8 pessoas.   
 
02 refrigerantes pet 2 litros    
  
30 minicoxinhas e 30 brigadeiros

R$245,00

BOLOS:
MASSA: BAUNILHA OU CHOCOLATE

RECHEIO: FRUTOS VERMELHOS, DOCE DE LEITE OU CHOCOLATE
COBERTURA: CHANTILLY OU CHOCOLATE BRANCO

SERVIÇO DEVE SER CONFIRMADOS E PAGOS COM PELO
MENOS 48H DE ANTECEDÊNCIA 

V A L O R E S  S U J E I T O S  A  A L T E R A Ç Õ E S  S E M  A V I S O  P R É V I O



 

EXPERIÊNCIA
 

CONHEÇA MAIS SOBRE O DESTINO:
WWW.DICASPORTODEGALINHAS.ORG.BR
@PORTODEGALINHAS

AGENDE OU PROGRAME SEUS PASSEIOS DIRETAMENTE NO RESORT



Destino,
praias &
passeios
DESCUBRA O DESTINO



PORTO DE GALINHAS, O PARAÍSO DO
NORDESTE BRASILEIRO

Seja para curtir as férias, aproveitar dias inesquecíveis de
lua de mel ou fazer um bate-volta, uma coisa é certa para
quem visita Porto de Galinhas: o destino é surpreendente
em qualquer estação do ano. Distante 50 km da capital
pernambucana, o local foi eleito por dez anos consecutivos
o melhor destino de praia do Brasil pela revista “Viagem e
Turismo”. O título, por sua vez, não é para menos. As
fotos, sempre com águas verdes, são um verdadeiro
convite para crianças, adultos e idosos. Os registros não
mentem, eles transmitem tudo aquilo que Porto
proporciona aos viajantes: piscinas naturais, areias
brancas, ruas coloridas, povo hospitaleiro, resorts com
estrutura de alta qualidade, gastronomia de primeira,
passeios para todas as idades e muitos mais. O melhor de
Porto de Galinhas é que a beleza do local não está só nas
praias. Os turistas podem conhecer a barreira de corais, se
divertir nas famosas piscinas naturais, andar de jangada ou
bugues, observar os cavalos-marinhos pelo Rio Maracaípe,
além de passear pelo animado centrinho da cidade, que
reúne diversas lojas e opções de restaurantes para todos
os gostos e bolsos. A vila, que ferve no verão, com ruas
estreitas e coloridas, tem uma pegada encantadora, e por
isso atrai turistas do Brasil e do mundo durante todo ano.
No centro da vila, a melhor opção é andar a pé para
conferir com calma o artesanato produzido pelos nativos.
Tem galinha de cerâmica, bordados, redes, mantas e tantas
outras opções para levar na mala.

PASSEIOS// Os passeios de bugues e
jangadas são os mais procurados no local.
Os bugues vão da Praia de Muro Alto até os
famosos coqueiros de Maracaípe. O passeio,
que explora alguns dos pontos mais bonitos
do litoral, custa em torno de R$ 250 para
quatro pessoas. Já os passeios de jangada,
que levam às piscinas naturais de Porto de
Galinhas, partem da própria vila, em frente à
Praça das Piscinas Naturais, no Centro.
Neste passeio é possível ver de perto os
peixes e relaxar nas piscinas de água
cristalina formadas na maré baixa. Este
passeio pode ser fechado diretamente no
guichê oficial que fica na beira da praia e
custa em torno de R$ 30 por pessoa. Para
quem gosta de animais, a pedida é visitar a
ONG EcoAssociados e o Projeto
Hippocampus. Ambos trabalham na
preservação de animais. A ONG conta com
museu de tartarugas didático, onde é
possível saber todas as informações sobre a
preservação das tartarugas, enquanto o
Hippocampus é um verdadeiro laboratório
de preservação do cavalo-marinho, devido à
forte ameaça de extinção da espécie,
onde os animais são mantidos no instituto e
seus filhotes são conduzidos à natureza para
reprodução.

AGENDE OU PROGRAME SEUS PASSEIOS DIRETAMENTE NO RESORT





Registre e eternize os melhores momentos de sua viagem

Agende seu ensaio e receba 2 fotos de cortesia
(Não acumulativo com outras promoções)

+55 81 9 9492-3423freakph_portodegalinhasresort



GASTRONOMIA

A gastronomia internacional enriquecida pelos sabores regionais marca
presença em todos os bares e no Restaurante Tuna, onde os hóspedes
podem eleger o salão climatizado ou o deck ao ar livre para suas refeições.
O resort é o destino perfeito para eternizar as ocasiões especiais e
românticas com uma variedade de serviços e pacotes feitos sob medida
Consulte nossa central para conhecer o tipo de pensão disponível para sua
estada, ou se preferir baixe o app Easytrip para ter acesso aos menus.

TUNA
RESTAURANTE







AMAY
WELLNESS
& SPA



Após jornadas internacionais de experimentações e
pesquisas em alguns dos SPAs mais diferenciados do
mundo o Porto de Galinhas Resort & SPA tem o prazer de
apresentar o seu AMAY WELLNESS & SPA.
Hafa Adai!!
Essa é saudação especial para todos os visitantes do SPA.
Pronuncia-se Ráfa Dêi, e significa um “Olá” carregado de
positividade na língua Chamorro, originária das exóticas
Ilhas Marianas no oceano pacífico.
Com inspiração estética asiática e mais de 850m² de área
construída, sem contar os prazerosos terraços para
relaxamento, o AMAY WELLNESS & SPA se destaca como
um dos refúgios mais impressionantes dedicados à saúde
e bem-estar na região de Porto de Galinhas.



Com uma estrutura completa incluindo salão de beleza,
saunas, salas de massagem individuais e duplas, o espaço
ainda surpreende com duas piscinas de estilos diferentes
sendo uma a céu aberto e estilo natural, e outra indoor
,moderna e térmica.
Seguindo a filosofia do resort em escapar do comum
(Escape the Ordinary) o SPA tem a água como maior
aliada, protagonizando terapias com sua resiliência,
intensidade e contrastes térmicos oferecendo uma
experiência única de relaxamento para o corpo e mente.
Destaca-se a terapia sensorial Vichy shower, através da
qual a interação com o meio fluido proporciona
sensações de estimulação e relaxamento inigualáveis.



Amay Wellness & SPA
De terça a domingo - das 12h às 20h RAMAL 3000

 

CONTATO SPA 81 99901-3292

O GRANDE VALOR DA EXPERIÊNCIA EM NOSSO SPA VEM NÃO SÓ DAS INSTALAÇÕES,
TRATAMENTOS E PRODUTOS, MAS DA IMERSÃO NA TRANQUILIDADE E ESPAÇO PARA A

REFLEXÃO PESSOAL E CONTEMPLAÇÃO. O SPA É A REPRESENTAÇÃO DE NOSSO COMPROMISSO
COM O BEM-ESTAR DE TODOS OS NOSSOS HÓSPEDES, ESTIMULANDO TODOS OS 5 SENTIDOS

FÍSICOS, ASSIM COMO OS SENTIDOS DE EMOÇÃO E SIGNIFICADO.



FITNESS CENTER



SALÕES PARA EVENTOS



ANJO DA PRAIA

Na sua estada no Porto de Galinhas
Resort & SPA, não esqueça de
visitar nossa loja Anjo da Praia, que
oferece conveniências e novidades
para seu look, como saída de praia,
maiô, biquínis e acessórios.
Tudo em um só lugar!
Visite o instagram @anjodapraia

LOJA
ANJO DA
PRAIA



G E T  C O N N E C T E D

W W W . P O R T O D E G A L I N H A S R E S O R T . C O M

TEL: (81) 3311-171 7
WHATSAPP: (81) 9 9834-9623


