O que já era bom, ﬁcou ainda melhor: um novo All Inclusive feito especialmente
para você e sua família!
Aqui no Ocaporã é tudo incluso mesmo: das 3 principais refeições do dia aos lanches, petiscos e bebidas alcóolicas ou não.
São 2 restaurantes e 3 bares localizados em pontos estratégicos para que você
possa, a qualquer momento, aproveitar da nossa gastronomia. Tudo preparado
para que sua experiência em Porto de Galinhas seja única e inesquecível!

CAFÉ DA MANHÃ
7h às 10h30

Nosso restaurante principal com vista
panorâmica para a Praia do Cupe, onde são
servidas as principais refeições do dia em

ALMOÇO
12h30 às 15h30
JANTAR
19h às 22h30

Bebidas disponíveis: Água com e sem gás, água de Coco, Refrigerantes
(Normal e Zero/Diet) , Sucos de frutas, Drinks e Coquetéis com e sem álcool
Cervejas: Cervejas Puro Malte Premium Importada e Nacionais.
Espumantes: Rio Sol Brut / Rosé / Moscatel.
Vinhos Tintos e Brancos: Rio Sol (Cabernet / Syrah / Chenin).

Espaço descontraído e confortável onde são
disponibilizadas lanches e refeições como
chá da tarde, rodízio de pizzas e lanches
noturnos.

BUFFET INFANTIL
11h às 12h30
CHÁ DA TARDE
16h30 às 18h30
RODÍZIO DE PIZZAS
18h às 22h30
LANCHE NOTURNO
22h30 às 07h

Um espaço reservado com horário antecipado para as refeições
dos hóspedes mirins com variedade de Saladas, Proteínas e Guarnições com
sobremesas especiais com frutas da estação e bebidas.

CHÁ DA TARDE:
Com uma grande variedade de bolos, tortas doces e salgadas, diversos tipos de
pães, geleias, doces, sucos, água, cafés e chás.
LANCHES NOTURNOS:
Pizzas, sanduíches, hambúrgueres, frutas laminadas, caldos regionais variados,
mini bolos e pães, além de todas as bebidas disponíveis no All Inclusive.

Nesses 2 pontos de atendimento você
pode aproveitar uma grande variedade de
drinks e petiscos, além da água de coco e
refrigerantes.

PETISCOS
10h30 às 16h30
BEBIDAS
Bar da Piscina - 24h
Bar da Praia - 10h às 16h

Salgados variados, caldos regionais,
camarão*, batata e macaxeira frita.
BEBIDAS DISPONÍVEIS: Água com e sem gás, água de Coco, Refrigerantes
(Normal e Zero/Diet) , Sucos de frutas, Drinks e Coquetéis com e sem álcool.
CERVEJAS: Cervejas Puro Malte Premium Importada e Nacionais.
Chopp: Amstel, Heineken e Devassa;
Aguardentes nacionais e licores
variados;
Aperitivos: Rum Bacardi Carta Blanca /
Bacardi Carta Ouro, Vodka Skyy;
Whisky: Johnny Walker Red 8 anos
e Whisky Ballantines 12 anos.
Gin: London Dry Gordon’s;
Espumantes: Rio Sol Brut / Rosé /
Moscatel;
Vinhos Tintos e Brancos - Rio
Sol (Cabernet / Syrah / Chenin )

Para a alegria das crianças e para quem
quer matar o calor se hidratando com
deliciosos sorvetes e frozens.

· Variedades de Sorvetes de Massa
· Variedades de Picolés de Frutas e Picolé
Cremoso
· Frozen de Frutas
· Variedade de Sucos de Frutas
· Água de coco

OCAPORÃ ALL INCLUSIVE

HOTELOCAPORA

SORVETERIA
HORÁRIO
10h ás 22h

