
MÍDIA KIT Você está a bordo do novo



ATENÇÃO

Para iniciarmos o nosso passeio pedimos 
aos tripulantes que coloquem seus coletes 
salva-vidas para sua segurança.

Façam um ótimo passeio e divirtam-se!
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Com capacidade
para 70 passageiros
e muito conforto.

O Trimarã Lopana I oferece aos seus passageiros experiências incríveis. Um passeio 
inesquecível para as piscinas naturais de Maceió, com todo o conforto e qualidade que 
você merece.
Nosso Trimarã tem capacidade para 70 passageiros, possuindo infraestrutura como um 
banheiro e área parcialmente coberta com proteção contra o sol, além de todo o aparato 
de segurança necessário para esse tipo de passeio, com toda a equipe necessária para 
manobra da embarcação, com marinheiros habilitados. Também contamos com itens de 
conforto, como som ambiente e wi-fi.

É claro que a experiência Lopana em terra continua incrível como sempre pra você curtir 
o sol e o mar de Maceió. Vem #lopanear.

• Comodidade
• Toalete
• Wi-Fi
• Área Coberta
• Música Ambiente
• 3 horas de passeio
• Deck superior



Nossos
    passeios

Passeios para as piscinas

Passeios exclusivos

Passeio noturno
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Nosso passeio tem duração aproximada de 03 horas, com saída em frente à Barraca. Nele temos serviço de 
bordo, onde pode ser solicitados e consumidos bebidas e petiscos. Não é permitido embarcar com nenhum 
tipo de alimento ou bebida. 

A embarcação também possui um banheiro e área parcialmente coberta com proteção contra o sol, além 
de todo o aparato de segurança necessário para esse tipo de passeio; bem como itens de conforto, como 
som ambiente e wi-fi. 

Nosso roteiro é composto por um passeio panorâmico na enseada de Pajuçara e Ponta Verde e uma parada 
na região das piscinas naturais que pode ser feita em dois locais dependendo das condições da maré. Uma 
delas é a piscina da Pedra Virada próximo ao antigo Clube Alagoinhas ou nas Piscinas do Curral, que 
recebe este nome por estar localizada próxima a um famoso curral de pescadores. 

Passeios para as piscinas
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Passeio 
          noturno

Em algumas épocas do ano é possível realizar um passeio noturno para as piscinas 
naturais. Com uma vista privilegiada da cidade e uma parada super aconchegante 
para desfrutar de um banho em águas mornas em plena noite. 
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Alugue o Trimarã com exclusividade para sua festa, eventos 
ou mesmo para fazer os habituais passeios.

Passeios    exclusivos

Passeio para as piscinas naturais

Baladas

Aniversários

Confraternizações

Lançamentos

Despedidas de solteiro, entre outros.
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Em parceria com o IMA - Instituto do Meio Ambiente, realizamos 
passeios com foco na educação e conscientização ambiental para 
crianças. Os biólogos acompanham todo o percurso, apresentando os 
tipos de corais, peixes e explicando sobre o ecossistema que cerca 
todo o nosso litoral.

Passeios educativos
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Serviços extras

Gerador
Som extra para eventos
Iluminação de led
Bandas e DJ`s



Inaugurado em 11 de agosto 2004, o Lopana Bar de Praia surge 
com uma nova proposta para a Orla das Praias de Pajuçara e 
Ponta Verde: Uma casa diferenciada em diversos aspectos, 
pronto para atender ao público mais seleto da cidade. Mudando 
a antiga visão de que em uma barraca de praia não se poderia 
ter luxo e sofisticação, o Lopana entra no mercado com um novo 
conceito.



Contato
Para mais informações sobre preços

e reservas entrar em contato por:

contato@lopana.com.br

(82) 9 9101-9357
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