
PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PESQUISA DE PREÇOS DE FESTAS DE RÉVEILLON

 REALIZADA DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

* ATUALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

LOCAL APRESENTAÇÃO VALORES CONTATO

1 – DUNA – Beach Club Bar  79 9.8845-1591 

 79 9.9920-7842 

3 – PARATI – Beach Club  79 9.9912-6059 

4 -  REVEILLON DOS AMIGOS  79 9.9611-0095 

O evento terá inicio a partir das 22hs e o  estabelecimento 
irá operar com a cozinha aberta, porém com cardápio 

reduzido. O bar servirá normalmente. Haverá queima de 
fogos. Crianças de até 12 anos tem entrada gratuita. 

Atrações: Banda Superhits x Ivana Dantas e Dj.

 Valor individual: R$ 400,00 – serão 
disponibilizadas: Mesas no salão de 2 

e 4 pessoas e Bangalôs para no 
mínimo 5 pessoas. 

2 – ARENA ARACAJU – Circo da Praia

O estabelecimento oferece uma espumante em cortesia 
para quem adquirir 01 (uma) mesa para 4 pessoas, estará 

com um Buffet de pratos quentes com preço acessível, 
além de quiosques com diversas opções de gastronomia 
dentro do espaço. O bar também funcionará normalmente 
com amplas opções de bebida. Atrações: Mania de Ser x 

Hélio Lima e Dj.

 Valor individual: R$ 100,00 – Valor por 
mesa com até 4 pessoas: R$ 300,00 

(cortesia espumante) 

O evento contará com Open Bar oferecendo Cervejas, 
água e refrigerantes, além de tábuas de frios em cortesia 

para mesas e tendas, o estabelecimento estará com a 
cozinha aberta vendendo petiscos, haverá queima de 
fogos e não será cobrado caso o cliente queira levar a 

sua própria bebida. A noite ainda contará com um serviço 
exclusivo de leva e traz com taxa de R$ 20,00. Atrações: 

Forró do Zé Tramela x Samba do João Ventura x Dj.

 Valores: Espaço Ubuntu – Tenda: R$ 
3.000,00 (até 6 adultos x 2 espumantes 

e tábua de frios); Mesa: R$ 2.000,00 
(até 4 adultos x 1 espumante e tábua 
de frios). Espaço Conforto: Mesa: R$ 

1.600,00 ( até 4 adultos x 1 espumante 
x 1 tábua de frios). 

O evento tem horário previsto para começar a partir das 
22hs, serão disponibilizadas mesa com até 4 pessoas, 

será permitido a entrada de comida e bebidas. Será 
disponibilizado espaço kids e crianças de até 12 anos não 

pagam ingresso. Atrações: Silvio Soul, Sandro Reis e 
Pega na sua.

 Valore: Mesa – R$ 300,00 (até 4 
pessoas) – não será disponibilizada 

cadeira extra. 



5 – ANCORA AJU BEACH  79 9.9979-8237 

6 – TEQUILA CAFÉ  Valores – 3º lote: R$ 110,00 individual 

7 – LAGUNA AJU  79 3303-5456 

8 – ATLANTA CHOPERIA  79 3303-9699 

9 – VIDAM NAUTICO CLUB  79 9.9943-8866 

O Evento contará com Open Bar oferecendo cervejas, 
Whyskes, Vodkas importadas e água, o estabelecimento 

estará com a cozinha aberta oferecendo um cardápio 
diferenciado com diversas opções de valores. Crianças 

de até 7 anos não pagam entrada. Atrações: O Zé x 
Kinho Farreiro e Dj.

 Valores: Deck – R$ 3.000,00 (6 
pessoas); Bangalô – R$ 3.000,00 (6 
pessoas); Tenda – R$ 5.000,00 (10 

pessoas); Pé na areia – R$ 2.000,00 (4 
pessoas); Crianças de 8 a 13 anos – 

R$ 100,00 individual. 

O evento terá inicio a partir das 22hs e  contará com 
Open Bar oferecendo cerveja, Vodka saborizada, água e 
refrigerante. Atrações: Mc Chefe Coringa x Seja fada e 

Passinho SC.

e.mail: chicojunior@hotmail.com 

O evento contará com buffet com entradas, pratos 
quentes, sushi, buffet kids e sobremesa que será 
disponibilizado das 22hs às 3h e disponibilizará 1 

espumante em cortesia para cada mesa, demais bebidas 
o bar estará funcionando normalmente. O local 

disponibiliza brinquedoteca com monitores. Atrações: 
João Paulo Expresso x Luiz Arnaldo e banda.

Valores: 3º lote R$ 1.800,00 (4 
pessoas); R$ 150,00 (individual kids).

O evento contará com buffet com entradas, pratos 
quentes e  sobremesa que será disponibilizado das 22hs 

às 4h e disponibilizará 1 espumante em cortesia para 
cada mesa, demais bebidas o bar estará funcionando 

normalmente.  Atrações: Rpdrigo Bonfim e banda x João 
Paulo Expresso Sertanejo.

 Valores: Bistrô – R$ 1.125,00 (3 
pessoas); Mesa – R$ 1.500,00 (4 
pessoas) e Mesa – R$ 750,00 (2 

pessoas). 

O evento contará com cardápio all inclusive e com Open 
bar, sendo ofertadas diversas categorias para aquisição 
de ingressos. Haverá queima de fogos. Atrações: Bell 

Marques x Harmonia do Samba x Calcinha Preta x Karen 
Machado e Dj.

 Valores: Categoria Prata – R$ 750,00 
(individual); Categoria Amarela – R$ 

1.250,00 (individual); Categoria Ouro: 
R$ 14.500,00 (lounge de até 10 

pessoas) ou R$ 1.450,00 (individual) 

mailto:chicojunior@hotmail.com


10 – SALLU PETISCARIA  79 3385-8856 

11 -  KITE BEACH CLUB  79 9.8899-5242 

13 – VIRAL SKY BEACH 79 9.9136-2528

79 9.9191-2608

O evento contará com buffet livre que será servido das 
22hs às 02hs e disponibilizará 1 espumante em cortesia 

por mesa. Atrações: João Moraes e banda.

Valores: Bistrô – R$ 1.200,00 (3 
pessoas); Deck – R$ 1.600,00 (4 

pessoas); Área interna – R$ 1.400,0 (4 
pessoas) e Área interna – R$ 700,00 (2 

pessoas).

O evento disponibilizará tábuas de frios para mesas e 
bangalôs, haverá queima de fogos e o estabelecimento 
permite que os clientes levem bebidas e comidas sem a 

cobrança de taxa extra. A cozinha estará aberta com 
petiscos e o bar estará comercializando bebidas 

normalmente. Atrações Banda Som das Praias, Alice Nou 
e Djs.

 Valores: Bangalô grama – R$ 2.600,00 
(8 pessoas); Bangalô praia – R$ 
1.800,00 (6 pessoas); Mesa – R$ 
1.200,00 (4 pessoas) e Mesa – R$ 

600,0 (2 pessoas) – R$ 350,00 
(individual). 

12 – SUN PARADISE – HOTEL BEIRA 
MAR

 O evento contará com a apresentação de Djs, algumas 
modalidades de ingressos podem ser revertidas em 

consumação e garçom. A cozinha e bar estarão 
funcionando normalmente com diversas opções para 

venda. 

 Valores: Casadinha – R$ 170,00 (3º 
lote); Individual – R$ 90,00 (3º lote); 
Lounge – R$ 2.600,00 (10 pessoas x 
R$1.200,00 revertido em consumo); 

Mesa – R$ 1.269,00 (6 pessoas); Mesa 
– R$ 979,00 (4 pessoas); Mesa – R$ 

659,00 (2 pessoas). 

www.p4producoes.com

O evento contará com Open Bar oferecendo Cervejas, 
Gin, vodka e água, além de contar com Food Trucks. 

Atrações: Djs 

 Valores: Pista – R$ 90,00; Open Bar – 
R$ 350,00; Lounges – R$ 2.000,00 (4 

pessoas); R$ 2.500,00 (5 pessoas); R$ 
3.000,00 (6 pessoas); R$ 3.500,00 (7 
pessoas) e R$ 4.000,00 (8 pessoas). 

14 – CASA DE FORRÓ E 
RESTAURANTE CARIRI

O evento estará com a cozinha e bar funcionando 
normalmente e disponibilizará 1 espumante em cortesia 
para cada mesa, além do cliente poder circular entre os 

espaços da casa de forró e restaurante livremente. 
Atrações: Pinoquio do Acordeon x Sambakana x Skama 

de Peixe e Nelson Pyter.

Valores: Restaurante – R$ 1.000,00 
(mesa para até 4 pessoas) e Casa de 
forró – R$ 800,00 (mesa para até 4 

pessoas).

http://www.p4producoes.com/


 79 9.8122-7529 

16 – MACAW

17 – VARANDA DO IATE 79 9.9903-3800

18 – RESTAURANTE SOLLO 79 2105-5220

15 – REI DA SOPA *

O evento disponibilizara uma espumante em cortesia para 
cada mesa. A cozinha estará comercializando pratos À la 
carte e o bar estará funcionando normalmente com venda 

de bebidas. Atrações: Maysa Reis e Top 7.

Valores: Mesa – R$ 400,00 (2 pessoas) 
e Mesa – R$ 800,00 (4 pessoas).

O evento estará com Open bar oferecendo cerveja, 
vodka, água, refrigerante, energéticos e drinks. Atrações: 

Pipo x Balbasaura x Amnésia x Joel.

 Valores: Individual – R$ 70,00 (2º lote) 
e Casadinha – R$ 130,00 (2º lote). 

www.sympla.com.br/produto/macaw

O evento comercializará ingressos individuais, mesas e 
decks que a depender da escolha poderão ser com all 

inclusive com buffet com pratos quentes, incluindo opções 
veganas, as bebidas servidas serão cervejas, vodka, 

drinks a base de gin, água, refrigerantes e energéticos. 
Atrações: Água de Cheiro x Samba do Arnesto x Club 80 

e Global Beats.

 Valores: Mesa – R$ 1.800,00 (2º lote x 
até 4 pessoas); Deck – R$ 4.700,00 (2º 
lote x até 10 pessoas) e Individual – R$ 

280,00 (2º lote). 

O evento tem horário previsto para começar  a partir das 
21hs e vai funcionar com sistema all inclusive (jantar, 

mesa com frios e sushi) além de contar com open 
bar(whisky, cervejas, espumantes, refrigerantes e água). 
Haverá queima de fogos. Será disponibilizado um espaço 
Kids. Crianças de até 7 anos não pagam. Atrações: Rafa 

Chaves, Fábio Ribeiro e Dj.

 Valores: Individual em mesas 
compartilhadas de até 10 pessoas – R$ 
800,00; Crianças de 8 a 12 anos – R$ 

400,00. 

PROCON MUNICIPAL DE ARACAJU – Setor de educação e pesquisa.
Av. Barão de Maruim, 867 - B. São José, CEP 49.015-040, Aracaju/SE

Tel. (79) 3179-6040 / SAC 151

http://www.sympla.com.br/produto/macaw

	Planilha1

