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PE é POP
Mostra de Design 
valoriza Artesanato

GRAVATÁ
Expansão Imobiliária com 
projetos de qualidade

ARTE POPULAR
Alto do Moura, 
cultura feita à mão



na serra pernambucana
Serenidade, lazer e bem-estar
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D
estaque no Guia Quatro Rodas 

Brasil 2009, como “a escolha 

certa - Hoteis com Spa”, o Oásis 

Hotel&Spa, tem como objetivo principal a 

excelência no atendimento aliada à práti-

ca do turismo sustentável. Integrante do 

seleto grupo de estabelecimentos com a 

chancela da Associação de Viajantes Exi-

gentes, Circuito Elegante, o Oásis é uma 

excelente opção de Spa e hospedagem 

de charme com conforto e privacidade, 

em Gravatá, no agreste pernambucano.

Ano 5



96 classhotel
Fo

to
s:

 M
ar

ce
lo

 M
ar

on
a

Conforto e charme são sinônimos da es-

trutura do Oásis, que foi especialmente 

projetado para proporcionar aos hóspe-

des um ambiente ideal de relax e conta-

to com a natureza. São 30 mil m² total-

mente arborizados com preservação de 

espécies vegetais e animais. O cuidado 

com o meio ambiente também pode ser 

percebido no manejo do rebanho de 

gado holandês e na produção de legu-

mes e verduras orgânicos. 

Na área do Spa, são oferecidos progra-

mas de emagrecimento, relax, fitness e 

qualidade de vida, além de métodos de 

relaxamento, como aromaterapia, mas-

sagens relaxantes, revitalizantes e ayur-

védica, que estão disponíveis também 

para os hóspedes do hotel. 

A estrutura hoteleira foi projetada para 

o hóspede ter o máximo de privacidade, 

são apenas 16 apartamentos rodeados 

por um jardim tropical, que oferecem 

tranquilidade e conforto. Cada aparta-

mento é único em sua decoração e cada 

espaço traduz a sensibilidade, o cuida-

do e dedicação na arte de bem servir. O 

requinte fica por conta das pinturas em 

estencil e mimos como sabonetes pro-

duzidos com esfoliantes orgânicos da 

horta do Spa. Os novos apartamentos 

especiais são equipados com cama King 

Size, lençois de algodão egípcio 400 

fios, travesseiros de pluma de ganso e 

TV LCD.

O novo restaurante e lounge, com pro-

jeto do Escritório Santos&Santos Arqui-

tetura ficou ainda mais agradável. Cer-

cado por janelões, o local harmoniza-se 

com as copas das árvores, onde pode-se 

observar pássaros e micos. Na área in-

terna, um grande e aconchegante loun-

ge, reúne lareira, sala de leitura e TV. 

Serviço:

Oásis Hotel & Spa 

Rua Valdemar de Oliveira - S/N

Gravatá-PE

Fone: (81) 3533.0380 / 0800 7090380

www.spaoasis.com.br
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