
Pratagy Beach Resort, de Maceió, investe 
R$ 35 milhões em parque aquático

Atração será inaugurada em julho e alçará o resort ao posto de  
maior complexo de entretenimento de Alagoas!

O Pratagy Beach All Inclusive Resort – Wyndham, de Maceió, Alagoas, anuncia a inauguração do 

Pratagy Acqua Park, localizado no complexo do resort. A atração recebeu o investimento de R$ 35 

milhões, levou dois anos para ficar pronta e faz parte de um audacioso projeto de expansão elab-

orado pelo Grupo Pratagy. A nova área de lazer deverá estrear no dia 1º de julho de 2020. 

Conheça a nova a atração do Pratagy Beach All Inclusive Resort
  

Pensado para atender famílias inteiras, desde crianças de colo a vovôs e vovós, o parque aquático 

do Pratagy Beach oferecerá ambientação com a temática fundo do mar, um brinquedo interativo 

de toboáguas com 16 atrações, um rio lento com 300 metros de extensão e uma piscina com 

1,10m de profundidade e 300m2. 

Construído em uma área de aproximadamente 15.000m2, a atração espera receber mais de 

200.000 visitantes ao ano e tem capacidade para acomodar até 600 pessoas por dia. 

Ambientação e paisagismo 

Três grandes pilares - arquitetura, tematização e paisagismo - sustentam a temática “Fundo do 

Mar” do Pratagy Acqua Park 

A decoração, a propósito, preencherá todos os espaços do parque com adereços em forma de 

pedras de corais. Conchas e estrelas do mar estarão presentes em forma de coberturas e es-

preguiçadeiras, um naufrago, que inclusive será uma das atrações, uma ossada de baleira, reves-

timentos que lembram a areia da praia e um ouriço gigante - posicionado logo na entrada do 

empreendimento - serão os responsáveis por trazer um pouquinho dos encantos e mistérios do 

mar para os visitantes.  



Inspirados nos padrões norte-americanos 

A nova atração do Grupo Pratagy oferecerá aos visitantes o melhor possível em termos de estru-

tura. O parque foi cuidadosamente projetado para operar de acordo com os padrões norte-amer-

icanos de segurança e seguirá à risca as normas impostas pela NBR 15926, que regula o funcion-

amento dos equipamentos em parques de diversões. 

Além disso, um dos mais modernos sistemas de tratamento de água, onde se fará necessária 

apenas a reposição da água que se evapora, também foi implementado no projeto, junto com um 

eficiente controle de automação, que comandará o parque remotamente por meio de uma cen-

tral de controle e segurança. 

Para garantir maior comodidade aos clientes e hóspedes do resort, toda a área do parque estará 

coberta com sinal wi-fi. 

Alimentos & Bebidas 

Ao contrário do resort, que opera em regime all-inclusive, a alimentação dentro do parque será 

paga à parte e não será permitida a entrada de alimentos e bebidas nas dependências do em-

preendimento. Os visitantes terão à disposição uma lanchonete Bob’s, a primeira da marca em 

parques no Brasil, dois quiosques de alimentos e bebidas e um bar molhado. 

Para maior comodidade dos visitantes, as despesas serão pagas por meio de pulseiras com tecn-

ologia NFC, que dispensa o uso de bolsas, carteiras e cartões de débito e crédito durante a estadia 

no parque. O investimento realizado nesse sistema de cobrança, aliás, foi pensado para tornar a 

experiência dos visitantes ainda mais confortável e prática. 

Estrutura para toda a família

Fora as atrações de lazer, tais como piscinas e brinquedos, o Pratagy Acqua Park oferece estrutura 

completa para toda a família. 

Pais e mães com crianças de colo terão à disposição uma mini ilha com aquasprays especial-

mente desenvolvida para a diversão dos pequenos. Banheiro família, com espaço para crianças, 

trocador, poltrona para amamentação e microondas reiteram a preocupação do Grupo Pratagy 

com o bem-estar dos seus clientes. 

Para os portadores de necessidades especiais e/ou pessoas com mobilidades reduzida, o parque 

foi todo projetado com rampas de acesso e banheiros adaptados.



Fora isso, o parque oferece ainda guarda volumes, loja de souvenirs, serviço de locação de toalhas, 

cinco gazebos VIPs para locação e serviços diferenciados, banheiros masculino e feminino (além 

do família), enfermaria e estacionamento privativo para carros e ônibus. 

Ingressos 

O parque será aberto tanto para hóspedes do resort quanto para passantes.

Para entrar no parque, os preços variam de R$ 160,00 a R$ 80,00 considerando inteira e meia en-

trada e combos serão oferecidos para famílias. Crianças com menos de dois anos de idade não 

pagam. 

Hóspedes do Pratagy terão os ingressos já incluídos na diária dependendo do número de noites 

do pacote.

Expectativa 

A expectativa da diretoria do Grupo Pratagy é bem positiva. Bernardo Amorim, Diretor Geral do 

Grupo Pratagy, acredita que a inauguração do parque poderá melhorar a ocupação e a diária média 

do resort e atrair ainda mais clientes. “O Pratagy se consolida como o maior complexo turístico 

e de entretenimento de Alagoas, onde as famílias brasileiras e de outros países passam a ter um 

destino que alia um moderno parque aquático, hospedagem de qualidade e as mais belas praias 

do Brasil, tudo isso em um só lugar”, ressaltou o executivo. 

Serviço:
Reservas e informações: vendas@pratagy.com.br ou (82) 4009-7405

Endereço: Rodovia AL 101 Norte, km 10 – Pescaria, Maceió - AL

http://www.pratagy.com.br/

Sobre o Pratagy Beach All Inclusive Resort – Wyndham 
Perfeito para famílias, casais e grupos de amigos em busca de diversão, conforto e interação com 

a natureza, o resort se destaca por estar localizado em uma das últimas faixas preservadas de 

Mata Atlântica do Nordeste brasileiro e por ser o primeiro All Inclusive de Maceió. Os hóspedes 

e clientes do Pratagy contam com uma excelente estrutura de lazer e com confortáveis aco-

modações divididas em cinco categorias, Studio Casal/Família, Cabana, Cabana Premium, Supe-

rior e Superior Premium. A abundante fonte de recursos naturais, como a deserta Praia de Pratagy, 

o Rio Meirim e as deslumbrantes Piscinas Naturais formadas na região fazem do local uma ótima 

opção para toda a família.


