
 

 

PACOTE REVEILLON 2020 

Hotel - Eco Sitio Leão de Judá 
Curuçá – Pará – Amazônia – Brasil 

 

Sabemos que o Reveillon é um momento especial e escolher um lugar para passar esse 

momento com a família não é uma tarefa fácil. Por isso preparamos uma programação pra lá de 

especial para você e sua família e gostaríamos de convidá-los a estarem conosco, para juntos 

comemorarmos o novo ano que vem aí. 

O Hotel Eco Sitio Leão de Judá lhe proporciona contato direto com a natureza, bem no 

meio da floresta amazônica, uma experiencia inesquecível, em um ambiente familiar, com total 

conforto, privacidade e segurança. 

Nossas acomodações são equipadas com tv a cabo (Sky), Frigobar, wi-fi, ducha quente e 

uma confortável cama box, tudo com muito requinte e modernidade.  

Nossa culinária regional conta com ingredientes orgânicos e fresquinhos produzidos no 

próprio Sítio. Temos também criação de aves orgânicas (Galinha Caipira, Patos e Galinhas 

d’angola), Peixe fresquinho (água salgada) capturados em nossos Currais, camarões capturados 

com tarrafa, Turú e criação de ostras (produção própria). Trabalhamos com o conceito de 

agroecologia e sustentabilidade, respeitando o meio ambiente e a natureza. 

Temos a preocupação em oferecer aos nossos clientes uma alimentação saudável, para 

tanto utilizamos gordura de palma nas frituras e demais preparos, cúrcuma como corante natural 

e manteiga para bolos, sobremesas e salgados. Não utilizamos gordura hidrogenada, óleo de soja, 

milho ou canola, corantes e temperos industrializados, e nem margarina, no preparo dos 

alimentos. 

Nosso Hotel está preparado para atender PNE, as crianças têm espaço reservado para 

diversão e seu pet, de pequeno porte, também é bem-vindo.  

Temos Aptos adaptados para portadores de necessidade especiais (Cadeirantes), um 

Espaço Kids (para crianças de 01 a 10 anos), uma casinha toda especial com sala de Tv e 

brinquedos educativos, além de Pula Pura, área de jogos com Totó, Bilharito, Ping-Pong, piscina 

adulto e infantil e etc., tudo para sua criança se divertir para valer. 

Nossa programação de final de ano está incrível, teremos além de todas as refeições (Café 

da manhã, almoço com música ao vivo (voz e vilão), lanche da tarde no deck panorâmico), com 

degustação do Mingau Selvagem, teremos ainda passeios de barco pela Orla do Abade, Trilha com 

Igarapé, Passeio de Stand Up e muitas surpresas.  

Para a ceia da Virada teremos queima de fogos, música ao vivo, Barman preparando 

maravilhosos coquetéis sem álcool, uma mesa de frutas e frios e uma decoração bem especial. 

Escolha a roupa de sua preferência na cor branco e/ou dourada ou verde, bem à vontade, 

e venha aproveitar uma festa havaiana em plena Amazônia. 

 

 



 

 

 

 

ATENÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO EXCLUSIVA PARA O PACOTE REVEILLON 2020: 

✓ Check-In Na Segunda Feira 30/12/2019 a partir das 10h. 

✓ Check-Out Na Quarta-Feira 01/01/2020 a partir das 17h. 
 

Dia 30/12/2019: Check-in a partir das 10h, com aperitivos de boas-vindas; 

➢ 12:00 às 14:00 - Almoço servido no Buffet Livre, água suco e Sobremesa inclusos, com música 

ao vivo (Voz e Violão); 

➢ 15:00 – Passeio Stand Up; 

➢ 16:30 – Lanche da Tarde no Deck panorâmico; 

➢ 20:00 às 21:00 – Jantar servido no Buffet Livre com água suco e Sobremesa inclusos. 

Dia 31/12/2019:  

➢ 07:00 às 10:00 - Café da Manhã, servido no buffet livre; 

➢ 10:15 - Passeio Trilha com Igarapé; 

➢ 12:00 às 14:00 - Almoço servido no Buffet Livre com água suco e Sobremesa inclusos; 

➢ 16:00 - Passeio pela Orla do Abade 

➢ 17:30 às 18:30 – Brunch no Deck panorâmico (Buffet de Lanche com 02 pratos quentes); 

➢ 22:00 – Ceia da Virada:  

o Entrada (Salgados, casquinha de caranguejo, e bolinhos de bacalhau); 

o Bebidas servidas livremente (água, suco de frutas e Refrigerantes); 

o Barman, preparando Coquetéis sem álcool. 

o Mesa de frutas e Frios; 

o 01 Garrafa de Espumante sem álcool por apto, para o brinde da virada; 

o Buffet Livre (Filezinho com molho de champignon, Creme de Camarão Rosa, Peixe a 

Delícia, Arroz de Pato, Leitão a Califórnia, salada de lentilha, salada tropical, Lasanha a 

parisiense, e acompanhamentos); 

o Sobremesas (03 tipos); Taça da Felicidade, Pudim de Coco e Delícia de Abacaxi; 

Obs: este cardápio é sugestivo e poderá sofrer alterações. 

➢ Banda de músicas (artista local). 

 

Dia 01/01/2020:  

➢ 07:30 às 10:00 - Café da Manhã, servido no buffet livre; 

➢ 11:00 – Degustação de Ostra, Caldo de Turú e Sopa de Ostra; 



 

 

➢ 12:00 às 14:00 - Almoço servido no Buffet Livre com água suco e Sobremesa inclusos; 

➢ 16:00 – Degustação de Mingau Selvagem (A base de Arroz Selvagem, Leite de Coco e 

pedações de Abóbora e folhas de canela). 

➢ 16:30 a 17:00 – Check-out.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Obs.01: Não forneceremos bebidas alcoólicas, mas caso desejar, pode levar para o seu 

consumo. 

Obs.02: Todos os Passeio devem ser previamente agendados na recepção, de acordo com a 

programação e horários pré-estabelecidos. 

Obs.03: Segue as opções de Pacote por apto, como segue: 

TIPO DE APTO VALOR TOTAL CRIANÇAS 
 
APTO DUPLO 

 
3.000,00 

 
01 CAMA EXTRA (01 CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS) FREE 
01 CAMA EXTRA (01 CRIANÇA DE 6 A 10 ANOS) R$ 750,00 

 
APTO TRIPLO 

 
4.500,00 

 
01 CAMA EXTRA (01 CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS) FREE 
01 CAMA EXTRA (01 CRIANÇA DE 6 A 10 ANOS) R$ 500,00 

 
APTO QUADRUPLO 

 
5.500,00 

 
01 CAMA EXTRA (01 CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS) FREE 
01 CAMA EXTRA (01 CRIANÇA DE 6 A 10 ANOS) FREE 

 

* Acréscimo de cama extra para adultos, no apto quadruplo, adicional de R$ 1.000,00. 

 

** Acréscimo de cama extra, além do bônus, para Criança de 0 a 5 anos, é Free. 

** Acréscimo de cama extra, além do bônus, para Criança de 6 a 10 anos, adicional de R$ 

500,00. 

Obs.04: Aceitamos Pet’s de pequeno porte, com as restrições a seguir: 

a) Seu Pet deve utilizar frauda descartável nas dependências do Hotel; 

b) Seu Pet deve levar sua cama própria. Não é permitido que o animal durma na cama do 

hotel; 

c) O pet somente poderá hospedar-se nos aptos térreos; 

d) Danos causados pelo pet nos moveis e objetos pertencentes ao hotel, serão cobrados no 

Check-out, no valor proporcional ao objeto ou móvel danificado; 

e) O Check-Out deverá ser solicitado, por interfone, a recepção com 30 min de antecedência 

para a conferência do Apto; 

 

 

 

 



 

 

 

POLÍTICA DE RESERVA: 

1. Reservas só serão confirmadas mediante pagamento de 50% do valor do pacote 

contratado, com deposito em umas das contas do Hotel, como segue: 

a. Banco Bradesco,  

Ag: 5733, CC: 3959-4 

Favorecido: Leão de Judá A.H.T. LTDA  

(CNPJ: 29.515.879/0001-96) 
 

b. Banco Itaú  

Ag: 2939, CC: 47556-8,  

Favorecido: Leão de Judá A.H.T. LTDA  

(CNPJ: 29.515.879/0001-96) 
 

2. Os 50% restantes poderão ser pagos no Check-in, na recepção do hotel, em dinheiro, 

cartão de débito ou no cartão de crédito (parcelado em até 4 vezes); 

3. Todos os Hospedes devem apresentar documento de identidade com foto no momento 

do Check-in; 

4. Crianças deverão apresentar identidade ou certidão de nascimento no momento do 

Check-in, mesmo acompanhada dos pais; 

5. Crianças DESACOMPANHADAS DOS PAIS, deverão apresentar identidade ou certidão de 

nascimento, juntamente com uma autorização (escrita à mão ou digitada) e cópia da 

identidade dos pais (Pai ou Mãe), no momento do Check-in; 

6. O CHECK-OUT deve ser solicitado, pelo interfone, a recepção com antecedência de pelo 

menos 30 min. 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO: 

1. Reservas confirmadas (com depósitos), e canceladas até o dia 01 de dezembro 2019, 

terão o valor do deposito, 100% convertidos em Voucher (6 meses de validade) para 

utilização em outro período, nas dependências do Hotel; 

2. Reservas confirmadas (com depósitos), e canceladas entre os dias 01 a 15 de dezembro 

2019, terão 50% do valor depositado, convertidos em Voucher (6 meses de validade) para 

utilização em outro período, nas dependências do Hotel; 

3. Caso haja cancelamento após o dia 15 de dezembro 2019, o mesmo será considerado NO 

SHOW, ou seja, perderá o direito de crédito; 

4. Saídas Antecipadas, durante a vigência do pacote de Reveillon, NÃO SERÃO 

REEMBOLSADAS; 

5. Em nenhum caso haverá devolução em dinheiro. 

Ligue agora e faça logo sua reserva, não fique de fora. Temos poucas vagas! 

Reservas: (091) 98217-6565 (Whatsapp) / 99376-9160. 

Acesse nosso Site: www.ecositioleaodejuda.com.br 

 

 


