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Hospedagem  
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOTEL 
Distância do 

evento 
(aproximada) 

Categoria do apto 
INDIVIDUAL DUPLO 

 
TRIPLO 

 

Diária Diária Diária 

 
Serhs Natal Grand 

Hotel*** 
(HOTEL OFICIAL) 

ESGOTADO 
 

450 m 

Suíte Junior 
ESGOTADO 

632 316* - 

Família 
ESGOTADO 

524 262* - 

Superior 
ESGOTADO 

439 220* - 

Pestana Natal*** 1.0 km  Superior 402 201* - 

Rifolis*** 2.0 km  Luxo  371 212* 184* 

Praiamar Natal Hotel e 
Convention*** 

2.8 km 

Luxo 318 176* - 

Standard 265 146* - 

Pontalmar*** 2.0 km  Luxo 304 164* 142* 

Hotel Majestic Natal*** 
ESGOTADO 

2.3 km  Luxo 
ESGOTADO 

286 143* - 

Natal Mar Hotel*** 4.0 m  Standard 277 139* 120* 

Carinho e competência em cada 
detalhe da sua hospedagem 

Uma vasta rede hoteleira disponível e profissionais dedicados 
para otimizar a adequação das suas necessidades de 
acomodação e logística. 

 Observações 
 
 - Preços expressos em Reais, por 
pessoa. 

 
Obs: 
 
- Tarifas incluem café da manhã e 
taxas. 
 
- Hotéis Rifolis e Pontalmar  incluem 
café da manhã e jantar. 
 
-*** Hotéis possuem permanência 
mínima de 03 diárias; 

 

 

Pagamentos 
 
Depósito bancário ou nos cartões Visa,  

Mastercard e American Express. 
 

 
 
 
 
 

Antecipe a sua reserva e garanta 
as melhores condições. 

 *Preços por pessoa. 
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Traslados 

 

 

  

CHEGADA SAÍDA 

Valor 

Data Hora Data Hora 

05 a 06/11 
Das 08:00 as 23:00 hs 

(Tempo de espera de até 40 min após a 
chegada do vôo)  

 
 

09 e 10/11 

 
Das 08:00 as 23:00 hs 

(Horários serão reconfirmados 
diretamente em cada hotel no dia 

anterior) 

R$ 35* 

 
TRASLADOS PRIVATIVOS 

Traslados no dia e horário de sua preferência, com segurança e privacidade.  
Consulte-nos. 

A partir de: 
R$ 165* 

R$ 260** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

Conhece os traslados privativos? 

 
Com maior conforto e muito mais privacidade, 
você pode se deslocar até o evento com 
autonomia na data e hora que preferir. 

*Valores por pessoa e por trecho – os passageiros serão agrupados conforme dos vôos, podendo haver 
tempo de espera de 40 min;  

* Valor por veículo, até 03 passageiros; / ** Valor por veículo, de 04 a 08 passageiros.  

Dica! 
 
Garanta pelo menos 30 
minutos de intervalo entre a 
chegada do seu voo e a saída 
do traslado para a sua maior 
comodidade. 
 
 
OBSERVAÇÃO 
 
O traslado de retorno deverá 
ser agendado na hora da 
confirmação da reserva e a 
reconfirmação do horário de 
saída deve ser feita no dia 
anterior ao retorno.  

Pagamentos 
 
Depósito bancário ou nos cartões 

Visa,  Mastercard e American 
Express. 

 

 
 

 
 

Antecipe a sua reserva e 
garanta as melhores 

condições. 
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Passeios  

 

ROTEIROS                                                                                                       OBSERVAÇÃO: Grupo mínimo de 6 pessoas por passeio. Duração 
VALOR 

(Valores por pessoa) 

  
Litoral com Buggy  
 

Passeio de dia inteiro com saída de Buggy  do hotel, atravessando a ponte de todos sobre o  
Rio Potengi, percorrendo as praias da Rendinha, Santa Rita, Jenipabú, entre outros passeios.  
 

8 Horas R$ 500 

 City Tour Recife / Olinda 
 

Tour panorâmico em Recife, Praça da Republica, Casa de Cultura. 
Em Olinda, conheça as Igrejas da Sé e da Misericórdia, de onde ser descortina a mais bela vista 
das cidades de Recife e Olinda.   
 

8 Horas R$ 65 

 

Praia da Pipa  
 

Considera uma das dez praias mais bonitas do Brasil, é um local de características ecológicas de 
falésias, onde parte da Mata Atlântica ainda encontra-se preservada. 
 

08 Horas R$ 65 

 

City Tour com Litoral Sul  
 
Via Costeira, Fortaleza dos Reis Magos, Santos Reis, Rocas e Ribeira, Praia de Pirangi. 

07 Horas R$ 45 
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Pré – Eventos  

ROTEIROS                                                                                
VALOR 

(por pessoa em apartamento duplo) 

 
Praia da Pipa 

 
- Transfer Aeroporto Natal / Hotel Praia da Pipa / Hotel Natal; 
 
- 3 diárias de hospedagem com café da manhã; taxa de serviços e impostos; 
 
- 1 passeio de buggy no litoral sul de Pipa (Sagi).  

A partir de 
 

R$ 703* 

 
Noronha 

 
- Transfer Aeroporto Fernando de Noronha / Pousada Fernando de Noronha / Aeroporto Fernando de Noronha; 
 
- 3 diárias de hospedagem com café da manhã; taxa de serviço e impostos; 
 
- 1 passeio de barco pelas principais Ilhas de Fernando de Noronha.  

A partir de 
 

R$ 529* 
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Observações: 
 

• Idade mínima de 21 anos; 

• Clientes com idade superior a 19 anos e inferior a 21 anos poderão 
efetuar a locação mediante o pagamento de taxa adicional denominada 
Locação Jovem; 
• Possuir carteira de habilitação definitiva e original, válida a partir de 1 ano 
completo; 
•Apresentar CPF e RG originais e não possuir restrições de qualquer 
espécie;  
•Apresentar cartão de crédito com limite disponível para pré-autorização; 

 

  

Aluguel de carros 

MODELOS / MARCAS 

 

Grupo A – Econômico 
GOL, PALIO, CELTA 
1.0, 2 ou 4 portas, entrada USB ou CD. 

 
A partir de: R$ - Consulte-nos 

 

Grupo B – Econômico 
GOL, PALIO, CELTA 
1.0, 4 portas, direção hidráulica, ar-condicionado, entrada 
USB ou CD. 

 
A partir de: R$ - Consulte-nos 

 

Grupo C – Intermediário 
GOL G5, SANDERO, PALIO, FOX 
1.4 ou 1.6, 4 portas, direção hidráulica, vidro 
elétrico, ar-condicionado, entrada USB ou CD. 

 

A partir de: R$ - Consulte-nos 

 
 Grupo J – Mini Van  

DOBLÔ E ZAFIRA 
1.8, 4 portas, ar-condicionado, entrada USB ou CD. 

 
A partir de: R$ - Consulte-nos 
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Dicas 

 Temperatura mínima em Natal nesta época: 23º                                         

 Temperatura máxima em Natal nesta época: 30º 

 

CONHEÇA EM NATAL: 

Dunas de Genipabu, Praia de Genipabu, Parque das Dunas,  

Parrachos de Maracajau, Arena das Dunas, Barra de Cunhaú, 

Lagoa de Jacumã, Praia do Cotovelo, Praia  Barra de  Tabatinga.  

Telefones úteis de Natal 
Prefixo (84) 
 

Atendimento Fellini Turismo 
3216 6300 

8117 8888 

Polícia 190 

Bombeiros 193 

Prefeitura 156 

SAMU (Atendimento Móvel de Urgência) 192 

Serviço de Atenção ao Turista - SAT 3211 6149 

Rodoviária 3205 2428 

Aeroporto 3087 1200 

Procon 3232 9050 

Táxi -  Tele Urca       3221 5666 

 

CENTRO DE CONVENÇÕES DE 
NATAL 
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Ficha de Reserva 

Dados Gerais 

Nome do Titular: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ______/______/______ RG: _____________________________________________CPF: _____________________________________________ 

Acompanhante(s):_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________________________Bairro: __________________________________ 

Cidade: ________________________________________________________________ UF: _________________________ CEP: _______________________________ 

Telefone: (    ) _____________________________ Celular: (    ) __________________________ Email: ____________________________________________________ 

Hotel 

Opção 1: ______________________________________________________________________________ Período: ______/______/______ até ______/______/______ 

Opção 2: ______________________________________________________________________________ Período: ______/______/______ até ______/______/______ 

Categoria do Apartamento: _______________________________________       Tipo do Apartamento: (      ) Single   (      ) Duplo   (     ) Triplo  

Observações: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Traslado 

Chegada (IN): (   ) Sim (   ) Não           (   ) Privativo (   ) Regular  Dados do voo: Cia: _____________  Número: _____________ Horário de Chegada: ________________ 

Retorno (OUT): (   ) Sim (   ) Não         (   ) Privativo (   ) Regular  Dados do vôo: Horário de Saída: ________________________ 

 

Outros 

(   ) Passeios (   ) Pré e Pós-Tour (   ) Passagem Aérea (   ) Aluguel de Carro (   ) Serviços Especiais (   ) Outros Serviços 

Observações: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Forma de Pagamento  

(   ) Depósito Bancário (   ) Cartão de Crédito VISA / MasterCard 

Por favor, preencha e envie por fax para (51) 3216 6306 ou pelo e-mail: eventos@felliniturismo.com.br 

Maiores Informações no Site: http://www.felliniturismo.com.br 
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Condições Gerais 
 

Hospedagem 

 As diárias incluem café da manhã e taxas; 

 Contribuição Voluntária para o Turismo varia de R$ 2,00 a R$ 3,00 e o pagamento deve ser 

feito direto no hotel; 

 A entrada no hotel poderá ser feita somente no horário em que se iniciam as diárias. 

Entradas antecipadas serão autorizadas somente mediante disponibilidade e o pagamento 

deverá ser efetuado direto no hotel; 

 Saídas posteriores às 12hs do dia do check-out somente serão autorizadas mediante 

disponibilidade do hotel e o pagamento das diárias extras deverá ser efetuado direto no 

mesmo; 

 Em caso de no-show (não comparecimento do hóspede no hotel) a Fellini Turismo não 

isenta-se da cobrança das diárias e segue a política de cada hotel; 

 A Fellini Turismo segue a política de cada hotel com relação à cobrança de diárias ou taxas 

para a acomodação de crianças; 

 

 

Passagens Aéreas 

 Os valores enviados no orçamento encontram-se sujeitos a alteração sem prévio aviso e 

disponibilidade; 

 Somente a emissão do e-ticket garante a tarifa; 

 A Fellini Turismo segue a política de cada Cia Aérea com relação à cobrança das tarifas 

para crianças; 

 A Fellini Turismo faz parte da entidade IATA – International Air Transportation Association, 

que tem por fim regular e estabelecer normas de qualidade entre Agentes/ Operadores de 

Viagens e todas as Cias Aéreas, beneficiando assim o cliente final que pode obter nível de 

profissionalismo na prestação desses serviços; 

 As demais condições seguem a política de cada Cia Aérea. 

 

 

 
 
 
 
Passeios 

 O local e horário de saída dos passeios são estipulados pela Fellini Turismo e esta não se 
responsabiliza por qualquer despesa ou transtorno causado por atraso dos passageiros; 

 Qualquer que seja o custo causado exclusivamente por culpa dos passageiros não é de 
responsabilidade da Fellini Turismo. 

 Para passeios comprados no local do evento, o pagamento deve ser efetuado no ato; 

 Passeios adquiridos com antecedência seguem as formas de pagamento mencionadas 
abaixo; 

 É obrigatório o fornecimento do número do documento de identidade para a compra de 
qualquer passeio; 

 A Fellini Turismo estipula um número mínimo de 10 passageiros para a saída de qualquer 
passeio; 

 Crianças com 05 anos ou menos estão isentas do pagamento do passeio; 

 A Fellini Turismo reserva-se no direito de cancelar ou alterar qualquer passeio oferecido 
por motivo de forca maior ou caso fortuito; 

 E necessária apresentação do Voucher para o guia ou motorista quando do embarque ou 
apresentação para os passeios; 

 Os passeios turísticos operados pela Fellini Turismo respeitam todas as regras ambientais 
vigentes e são conduzidos por profissionais com os devidos registros profissionais. 
 
Traslados 

 É obrigatório o envio dos dados do vôo de chegada e retorno caso sua passagem aérea 
não tenha sido emitida pela Fellini Turismo; 

 A Fellini Turismo não se responsabiliza pela recepção aos passageiros que não 
informaram os dados de seus vôos; 

 Para traslados regulares, todo passageiro está sujeito a esperas caso seu vôo chegue 
antes do horário de saída do transfer; 

 Os traslados regulares são serviços não exclusivos com datas e horários de saídas 
previamente estabelecidos. Traslados privativos são serviços exclusivos previamente 
agendados com saídas programadas pelo cliente respeitando-se as regras de transito e de 
viabilidade técnica; 

 Não nos responsabilizamos pelo traslado de pessoas que não informaram sua chegada/ 
dados completos do vôo; 

 Caso ocorra qualquer alteração de vôo, a Fellini Turismo precisa ser informada. 
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 Crianças com 05 anos ou menos estão isentas do pagamento do traslado, exceto quando 
ocupar um dos assentos do veículo; 

 A bagagem do passageiro é de responsabilidade exclusiva do mesmo; 

 Os traslados entre os hotéis e o evento (quando houver) têm horários previamente 
agendados e aprovados pela organização do mesmo respeitando os horários das 
programações cientificas e sociais quando houver, não podendo ser alterados em função de 
individualidades; 
Os veículos utilizados são todos segurados e de acordo com a legislação vigente. 
 
Locação de Veículos 

 Os valores ofertados pela Fellini Turismo são exclusivos; 

 Na retirada do veiculo é necessária a assinatura de contrato; 

 São requisitos básicos para a locação de veículos: ter mais de 21 anos, ter carteira de 
habilitação valida há pelo menos 02 anos, apresentar RG e CPF e não possuir restrições de 
qualquer espécie; 

 Nas locações de veículos com motoristas são respeitos os horários previamente acordados; 

 As demais condições respeitam a legislação em vigor e os contratos de cada locadora; 
 
Pagamentos 

 Para pagamento mediante depósito bancário, é obrigatório o envio do comprovante de 
depósito via fax; 

 Para pagamento via cartão de crédito VISA, é obrigatório o envio da autorização de débito 
assinada e as cópias dos documentos necessários; 

 Para pagamentos faturados ou parcelados são necessários a aprovação de cadastro, e, os 
prazos variam conforme a natureza dos serviços contratados; 

 

 

Notas Fiscais 
A emissão das Notas Fiscais é eletrônica e realizada na sede da empresa; 

 Depois de emitida, a Nota Fiscal não poderá ser cancelada; 

 As Notas Fiscais estarão disponíveis para retirada no stand da Fellini Turismo durante a 
realização do evento. Não serão enviadas sem solicitação expressa; 

 Para serviços contratados até 10 (dez) dias úteis antes do evento a Nota Fiscal, quando 
solicitado o envio, seguirá pelo correio para o endereço indicado; 

 Correção de dados e outras alterações somente serão aceitas por escrito; 

 No caso de passagens aéreas, o próprio bilhete é válido como Nota Fiscal. 
 
Cancelamentos e Reembolsos 

 Cancelamentos solicitados até 45 dias antes do evento terão devolução integral 
descontada taxa de R$ 50,00; 

 Cancelamentos solicitados no período compreendido entre os dias 45 e 21 anteriores ao 
evento terão devolução dos valores pagos menos o valor de 01 diária de hospedagem + R$ 
50,00; 

 Cancelamentos solicitados a partir do 20º dia anterior ao início do evento não terão seus 
valores devolvidos; 

 Os reembolsos ocorrerão a partir do 10º dia posterior ao do final do evento; 

 Solicitações de cancelamento e reembolsos serão aceitas somente por escrito. 
 
Legislação 
Os presentes confirmações e termos estão de acordo com a Lei 8.078 de 11 de setembro de 
1990, Resolução 4107 de 28 de julho de 2004 do DAER e demais legislações em vigor.   

Experiência e  
Credibilidade 

Há mais de duas décadas a Fellini 
Turismo atua no mercado de eventos 
oferecendo o que há demelhor aos 

seus clientes: comprometimento.  

 

Experiência e  
Credibilidade 

Há mais de duas décadas, a Fellini Turismo atua no 
mercado de eventos oferecendo o que há de melhor 

aos seus clientes: comprometimento. 


