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DIA DOS NAMORADOS

De norte a sul do país, opções para comemorar a data mais romântica do ano

CHANDON CELEBRA O AMOR

nNo dia 12 próximo, quem pedir uma gar-
rafa de Chandon Rosé em um dos bares ou 
restaurantes que faz parte do “Roteiro Na-
morados Chandon” espalhados pelo Brasil, 
receberá de presente uma linda caixa per-
sonalizada para guardar a rolha e um bloco 
de papéis de carta para os recadinhos mais 
apaixonados. Esta ação faz parte da campa-
nha Amor Chandon, lançada em abril passa-
do, no Dia do Beijo. A lista dos restaurantes 
participantes desta ação está disponível em 
www.amorchandon.com.br

CEARÁ IN LOVER
nO Dom Pedro Laguna, Beach Villas & Golf 
Resort, localizado na praia de Marambaia, 
no Ceará, preparou uma noite especial para 
os casais apaixonados. O resort oferece uma 
noite de muito romantismo que inclui: hospe-
dagem em apartamento Deluxe, decoração 
especial, garrafa de espumante, frutas no 
apartamento, jantar romântico no dia 11 de 
junho e chá ao pôr do sol. Promoção válida 
para hospedagens de no mínimo duas diá-
rias. Solicitando o Dom Pedro Club Card, des-
conto de dez por cento, com diárias a partir 
de R$608,00. Informações tel. +55 85 3388 
3000 ou reservas@dompedrolaguna.com

PAIXÃO EM FLORIPA
nJá que este ano o Dia dos Namorados cairá 
em um domingo, a melhor dica é começar as 
comemorações durante o dia. O restauran-
te La Serena Cuisine & Lounge, em Jurerê 
Internacional, Santa Catarina, é uma boa 
pedida para almoçar. A casa promete sur-
presas para agradar os casais apaixonados. 
Reservas: +55 48 3024 1099.

QUADRILHA DO AMOR ETERNO
nTradição no mês de junho, a Fazenda Capoava, localizada em Itáu, interior do Estado de São Paulo, realiza sua Festa Junina nos finais 
de semana. Este ano, as datas já estão marcadas: 11, 18 e 25 de junho. A Quadrilha do Amor Eterno será o tema da primeira festa no 
dia 11, juntinho com as festividades do Dia dos Namorados. As tarifas durante os finais de semana são a partir de R$ 2.409,00 para o 
casal. O pacote inclui 2 noites de hospedagem no Chalé Colônia, pensão completa com culinária brasileira, saunas, piscina, quadra 
de tênis e mini quadra de vôlei e futebol, recreação e trilhas monitoradas pela mata. Os ingressos para quem for apenas curtir a festa 
custam R$ 149,00. Informações e reservas tels. +55 11 2118 4100, +55 11 2118 4155 ou reservas@fazendacapoava.com.br

NAMORO NO RIO
nQue tal sair para jantar no Dia dos Namora-
dos, não pagar a conta e ainda por cima ga-
nhar três diárias no Arena Copacabana Hotel 
ou Arena Leme Hotel, ambos localizados na 
cidade do Rio de Janeiro? A Rede Arena de 
Hotéis  oferece esta promoção n  os restauran-
tes Fennel (Arena Copacabana) e Sampaio 
(Arena Leme). Para quem quiser aproveitar 
uma noite no Rio, a Rede Arena preparou 
um pacote especial de uma noite (11 a 12 
de junho): a partir de R$499,70 + taxas, no 
apartamento S uperior do Arena Copacabana 
Hotel e  a partir R$467,00 + taxas, no apar-
tamento Standard, no Arena Leme Hotel, 
ambos com direito a trufas e meia garrafa de 
vinho. Mais informações e reservas tels. +55 
21 3034 1501 (Restaurante Fennel) e +55 21 
3034 1500 (Arena Leme).

1-Ponta dos Ganchos Exclusive Resort – 
Governador Celso Ramos, Santa Catarina: 
Disponível para reserva no TripAdvisor por uma 
tarifa média de R$ 2.614,00 por noite. Mês mais 
barato para se hospedar: junho (R$ 2.000,00).

2-Pousada dos Sonhos – Gramado, Rio Grande 
do Sul: Disponível para reserva por uma tarifa 
média de R$ 326,00 por noite. Mês mais barato 
para se hospedar: maio (R$ 290,00).

3-Hotel Estalagem St Hubertus – Gramado, Rio 
Grande do Sul: Disponível para reserva por uma 
tarifa média de R$ 753,00 por noite. Mês mais 
barato para se hospedar: maio (R$ 620,00).

4-Pousada Caricia do Vento – Monte Verde, 
Minas Gerais: Disponível para reserva no 
TripAdvisor por uma tarifa média de R$ 243,00 
por noite. Mês mais barato para se hospedar: 
janeiro (R$ 183,00).

5-Pousada Jeribá – Jericoacoara, Ceará: 
Disponível para reserva por uma tarifa média de 
R$ 620,00 por noite. Mês mais barato para se 
hospedar: junho (R$ 455,00).

ROMANCE EM CAMBURI
nLocalizado na praia de Camburi, em São 
Sebastião, litoral de São Paulo, o Nau Royal 
Hotel Boutique & Spa destaca seu Pacote 
Romântico de 2 diárias com a 3ª diária como 
cortesia, ou seja, o casal poderá dar entra-
da na sexta-feira, dia 10 de junho e sair na 
segunda-feira, dia 13 de junho. O pacote ro-
mântico inclui decoração especial no quar-
to, um espumante Perrier Jouet com uma 
cesta de frutas e uma massagem especial 
para o casal no Spa Nau Royal by L’Occitane. 
O casal também pode optar por um jantar 
romântico no restaurante Azul Marinho com 
menu degustação assinado pela chef Mar-
leide Ribeiro, acompanhado de uma garrafa 
de Perrier Jouët Rosé. Informações tels. +55 
12 3865 4486 ou +55 12 3865 4210. 

6-Hotel Hurricane Jeri – Jericoacoara, Ceará: 
Book disponível para reserva por uma tarifa 
média de R$ 505,00 por noite. Mês mais barato 
para se hospedar: junho (R$ 416,00).

7-Belmond Hotel das Cataratas – Foz do Iguaçu, 
Paraná: Disponível para reserva por uma tarifa 
média de R$ 1.337,00 por noite. Mês mais barato 
para se hospedar: novembro (R$ 1.194,00).

8-Pousada Toca da Coruja – Praia de Pipa, Rio 
Grande do Norte: Disponível para reserva por uma 
tarifa média de R$ 774,00 por noite. Mês mais 
barato para se hospedar: novembro (R$ 685,00).

9-ModeVie Boutique Hotel – Gramado, Rio 
Grande do Sul: Disponível para reserva no 
TripAdvisor por uma tarifa média de R$ 731,00 
por noite. Mês mais barato para se hospedar: 
setembro (R$ 527,00).

10-Saint Andrews Gramado – Gramado, Rio 
Grande do Sul: Disponível para reserva por uma 
tarifa média de R$ 2.510,00 por noite. Mês 
mais barato para se hospedar: novembro (R$ 
2.438,00).

OS HOTÉIS MAIS ROMÂNTICOS, SEGUNDO A TRIPADVISOR
(Top 10 Travelers’ Choice no Brasil)

Arena Copacabana e Arena Leme


