PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA.
DEPARTAMENTO DE TURISMO
OFERTA DE SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO EM AFUA-PA
HOSPEDAGENS
1.HOTEIS
1.1. Hotel Dias
Localizado na Avenida Barão do Rio Branco, em frente ao Trapiche Municipal.

Banner de Divulgação, Estilo de suíte e Frente do Hotel

O valor das diárias variam de R$ 80,00 (uma pessoa), R$ 100,00 o Casal e duplo e
triplo: R$ 150,00. No apartamento de tamanho maior: 100,00 individual e 130,00 o casal,
todos com café da manhã incluso. No Festival do Camarão trabalham com temporada com
valor a contatar. Contatos e Reserva: (91) 99149-5868 (96) 99158-6927.
1.2. Hotel Afuá
Localizado na Avenida Mariano Candido de Almeida, nº 50, bairro centro, Telefone
(91) 9115-5589

Frente do hotel Afuá, estrutura de suíte casal e solteiro

O valor da diária é R$ 70,00 uma pessoa, R$ 85,00 o casal, R$ 90,00 duplo e R$
100,00 o triplo. Devidos as reformas o hotel possui uma acomodação com ventilador com
valores: 40 1 pessoa, 50 duas. Existe isenção para crianças até 06 anos.
1.3. Hotel Veneza

Localizado na Avenida Floriano Peixoto, n° 19, Beira mar, próximo ao banco
Bradesco,. Contato e reservas: Doranildo 091- 99247 7566 / 091 91742377. Os valores das
diárias são R$ 55,00 uma pessoa, R$ 65,00 Casal e R$ 80,00 triplo.

Frente do Hotel e estrutura

1.4. Hotel Paraense
Localizado na travessa Sanches de Oliveira, nº 360, bairro centro, Telefone (96)
991618694, próximo ao laboratório biomédico.

Frente do Hotel e estrutura

O valor da diária é R$ 50,00 uma pessoa, R$ 60,00 o casal e nos quartos com
ventilador R$ 30,00 uma pessoa, R$ 40,00 o casal, R$ 40,00 duplo sem banheiro e R$ 50,00
com banheiro.
1.5. Hotel Boa Vista
Localizado na Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 30, bairro centro, Telefone (96)
3689-1138 e (91) 9145-7081.

O valor da diária é R$ 40,00 uma pessoa, R$ 45,00 o casal e triplo com ar condicionado e
R$ 20,00 uma pessoa e R$ 25,00 o casal R$ 45,00 triplo com ventilador.
2. POUSADAS
2.1 Pousada do Jânio
Localizada na rua Generalíssimo Deodoro, bairro centro, Telefone (91) 99246-1677,
próximo a farmácia

Pátio da pousada e estrutura das suítes.

Os valores da diária são R$ 50,00 uma pessoa, R$ 100,00 casal e duplo e R$
150,00 triplo. Existe isenção para crianças até 12 anos de idade. Os clientes ficam em média
03, 04 dias. A responsável pelas informações foi a sra Selmara Moraes Pereira, esposa e
responsável pela pousada no momento.
2.2. NETO POUSADA
Localizada na Avenida Cipriano Santos, nº 35, bairro centro, Telefone (96) 36891304, beira rio, em frente a Feira do Produtor Rural, tendo como proprietária a Srª Leila
Primavera Alves.

Frente da pousada e estrutura das suites

O valor da diária é R$ 50,00 uma pessoa, R$ 80,00 o casal ou duplo e R$ 100,00
triplo.
2.3. POUSADA PUREZA
Localizada na travessa 27 de Dezembro, nº 80, centro. Próximo à quadra de
esportes Dr. Nelson Salomão onde ocorre o Festival do Camarão. Está a venda, mas

continua com as atividades de hospedagens. Contatos e reservas (96) 99112-3929 / (91)
99387-6988.

Estrutura das suítes e quartos e cozinha

Os valores da diária são de R$ 50,00 suíte com ar uma pessoa e R$ 30,00 com ventilador
uma pessoa, casal R$ 60,00 suíte e R$ 40,00 com ventilador. Oferecem somente café
simples pela manhã.

3. ALIMENTAÇAO

3.1. Restaurante da Dudu
Localizado no térreo do Hotel Veneza, localizado na rua Barao do Rio Branco,
centro. O Restaurante funciona de segunda a segunda com variados pratos que são
oferecidos a partir das 11:00h com preços diversos que variam de R$ 10,00 o PF e refeição
a partir de R$ 12,00 ate R$ 23,00b.

3.2. Cantina Paraense
Localizada na avenida Generalissimo Deodoro, Fone (96) 991618694 / 991310622.
Funciona todos os dias com serviços variado de alimentação como lanchonete, pizzaria e
restaurante. Os preços variam de R$ 10,00 o PF , R$ 15,00 a refeição e outros preços
dependendo do tipo de alimento e quantidade, alem da oferta de sucos naturais e
sobremesas.

3.3. Hotel e Restaurante Aconchego da Domingas
Localizado no rio marajozinho, fone (91) 992094322. A proprietária disponibiliza uma
lancha para transportar os clientes. Funciona conforme solicitação dos clientes, nos finais de
semana, funcionando todos os dias festivos com programação nos dias dos pais e das mães
e no período do Festival do camarão. As refeições variam de R$ 40,00 para duas pessoas,
R$ 50,00 a caldeirada e demais valores conforme cardápio, oferece também sucos naturais,
bebidas e sobremesas diversas. No local também o cliente pode usar a piscina natural e se
hospedar na pousada com diárias no valor de R$ 70,00 com café da manha.

3.4. Churrascaria Barriga cheia
Localizado na travessa Joaquim Matias, centro, Fone (96) 99138-7967, funciona de
segunda a segunda com serviços de PF servido com churrasco de frango que o cliente pode
comer no local ou pedir para levar. Os preços variam de R$ 8,00, R$ 10,00 e demais valores
dependendo do acompanhamento e tamanho do churrasco e se com ou sem açaí.
3.5. Churrascaria Baião de dois
Localizado na rua Francisco de Assis, bairro capim marinho. Funciona de segunda a
sábado com churrasco diversos que custam a partir de R$ 10,00 com acompanhamento.
3.6. Churrascaria São Sebastião
Localizada na travessa Joaquim Matias, nº 07, centro. Fone (91) 991245242.
Funciona de segunda a sábado com churrascos servido como PF nos valores a partir de R$
12,00 com acompanhamento e demais valores conforme o gosto e pedido do cliente.
3.7. Churrascaria São Benedito
Localizada na rua Theopompo Nery, centro, fone ( 91) 99304-5331. Funciona
diariamente com oferta variada de cardápio com comidas caseiras e churrascos diversos. Os
preços variam de R$ 10,00 o PF e a partir de R$ 13,00 a refeição, o churrasco depende do
tamanho e tipo de comida. Ofertam também sucos e bebidas diversas, alem da dose do açaí
conforme solicitação do cliente.
3.8. Coffee e Cia
Lanchonete localizada na praça Micaela Ferreira, centro, fone (96) 99101-9151.
Lanchonete que funciona todos os dias com cardápio variado de cafés, capuccino, tapioca,
lanches diversos, bolos e sobremesas. No horário do almoço ofertam lasanhas, sopa, arroz
paraense, vatapá e picanha na airfryer que custa
Alem dos Restaurantes e lanchonetes citados acima, na Feira do açaí existem
quiosques que funcionam diariamente com oferta variada de refeições que varias de R$
10,00 o PF..
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