POUSADA THALASSA HOTEL4) 3246 2255
+55 (84) 3246 2695usada-Thalassa.com
ACOMODAÇÕES / ACCOMMODATIONS
A Pousada Thalassa tem 26 quartos: 18 Apartamentos, 2 Suítes Master,
5 Chalés até 4 Pessoas, 1 Suíte Family para 4 Pessoas
The Pousada features 26 Rooms: 18 Apartments, 2 Suites, 5 Chales for
up to 4 Persons, 1 Family Suite for 4 Persons

SERVIÇOS E INSTALAÇÕES / SERVICES & FACILITIES
• Recepção 24 horas / 24-hour Reception
• serviço de concierge / Concierge service
• área de descanso / Lounge
• Serviço de lavanderia (despesas adicionais) / laundry service (add. charges)
• Serviço de cópia (despesas adicionais) / copy service (add. charges)

Todas as acomodações oferecem / All Accommodations offer:
• Tamanho dos quartos a partir de 25m² / Room ranging from 25m²
RESTAURANTES e BARES / RESTAURANTS & BARS

• Televisão / Television
• Cofre / In-room safes
• Wi-Fi grátis / Complimentary Wi-Fi
• a/c controlado individualmente / Individually controlled air-conditioning
• Serviço de limpeza diário / Daily Housekeeping Service
• Frigobar / Minibar
REUNIÕES E EVENTOS / MEETINGS & EVENTS
A Thalassa Eventos é um SETOR exclusivo do nosso HOTEL que
organiza eventos sociais e corporativos com o intuito de satisfazer
as necessidades dos nossos clientes mais exigentes com novas
propostas e ideias inovadoras, criativas e dinâmicas . / The Thalassa
Events is a unique SECTOR of our Hotel organizing social and
corporate events in order to meet the needs of our most demanding
customers with new proposals and innovative, creative and dynamic
ideas.

LOCALIZAÇÃO / LOCATION
Localizado a poucos passos da
Praia de Pipa e do centro da
cidade (300m). O centro da Praia
de Pipa conta com uma variedade
de restaurantes, bares e lojas.
Located just a few steps from Pipa
Beach and the city center (300m).
The center of Praia de Pipa has a
variety of restaurants, bars and
shops.
TRANSPORTE /
TRANSPORTATION
Aeroporto internacional do Natal —
88 km / 90 mins
Aeroporto internacional do Recife –
304 km / 4h 30 mins.
Aeroporto do João Pessoa – 144 km
/2h
Moeda / Currency: REAL (R$)

café da manhã — Pão caseiro, compotas caseiras, granola, frutas e muito mais
servimos todos oa dias das 7:30 até as 10:30 / Breakfast Homemade bread and
jams, cereals, fresh tropical fruits and many more we serve daily from 7:30am until
10:30am
Thalassa Pool Bar - Coquetéis típicos, sucos naturais e petiscos estão esperando
por você diariamente das 9h às 21h / Typical cocktails, fresh juices, small snacks are
waiting for you daily from 9am to 9 pm

DESCANSO E RELAXAMENTO / REST & RELAXATION
Duas piscinas, Lounge como lobby para leitura e relaxação decorado em cada
detalhe pelo artista de Ibiza (Paulo Viheira) onde você também pode desfrutar
de uma massagem / two outdoor swimming pools, lounge as lobby for reading and
relaxation decorated in every detail by the Ibiza artist (Paulo Viheira) where you can
also enjoy a massage.

Idiomas / Languages:
português / portuguese
alemão / german
inglês / english
espanhol / spanish

Clima / Climate: Pipa fica a
apenas
alguns
graus
do
Equador e desfruta de um clima
tropical o ano todo. Em média,
Pipa conta com 300 dias de sol
por ano, e devido a localização
privilegiada
deste
paraíso
tropical no nordeste do Brasil a
temperatura em Pipa é muito
estável com poucas mudanças o
ano todo. Pipa is located a few
degrees south of the Equator
and enjoys a year-round tropical
climate. On average, Pipa enjoys
around 300 days of sunshine per
year.
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