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Infinity Blue Resort & 
Infinity Blue Resort & Spa 

oferece programação especial 
durante o mês de dezembro 

O último mês do ano chega ao 
Infinity Blue Resort & Spa repleto 
de novidades. Em dezembro temos 
a chegada de uma das épocas mais 
emocionantes do ano, o Natal que 
é sempre uma ótima ocasião para 
reunir a família e criar momentos 
que ficarão para sempre na me-
mória de cada um. O resort quer 
estar presente em todos os bons 
momentos da vida de cada hóspe-
de e é por isso que lançou o pacote 
“Dezembro Encantado”. 

A partir do dia 2 de dezembro, 
o local oferece atrações temáticas 
como: musicais natalinos, oficina 
de biscoitos decorativos, além de 
um amigo secreto especial. Além 
disso, para comemorar a chegada 
da estação mais quente do ano, o 
resort agita as tardes dos hóspe-
des com muita música durante o 
Sunset de Abertura do Verão. 

“Queremos que o mês de de-
zembro seja especial e inesquecível 
para cada hóspede que optar por 
comemorar o fim do ano no Infinity 
Blue Resort & Spa. Escolhemos 
cada atividade de lazer como for-
ma de aproximar a família inteira 
e proporcionar experiências únicas 
e emocionantes”, comenta Juliana 
Campeoto, Gerente Comercial do 
Infinity Blue. 

Já a partir do dia 20 de de-
zembro, o resort recebe os hóspe-
des para a comemoração natali-
na. Para a véspera da celebração, 
o Infinity Blue realiza uma deli-
ciosa ceia open bar, com os prin-
cipais pratos da época. O jantar 
terá mesa de queijos, deliciosas 
entradas como: Jamon Serrano, 
servido com melão (sem glúten 
e sem lactose), Carpaccio de Filé, 
Mostarda Dijon, Grana Padano, 
Alcaparras, Rúcula, Aroma de 
Trufas (sem glúten), Carpaccio 
de Pupunha, Vinagrete de Caju, 
Castanha, Flores (veggie, vegan, 
sem glúten e sem lactose), Queijo 
Grana Padano, Uvas Thompson 
(veggie e sem glúten), Queijo 
Brie Morno, Geléia de Frutas 
do Bosque, Amendôas e sala-
das, além dos pratos que não po-
dem faltar em uma tradicional 
ceia como: Pernil recheado, Jus 
de Aves, Pêssego Assado, Tender 

Assado, Nhoque de Be terraba 
com molho de Queijo de Cabra e 
Nozes Pecan, Ravioli de Abóbora 
Cabotiá e Manteiga de Salvia, en-
tre outras, que farão a ceia ainda 
mais saborosa. 

Para alegrar o Natal da crian-
çada, o Papai Noel fará a entrega 
de presentes aos pequenos, tornan-
do o momento ainda mais mági-
co. As atrações ficam por conta de 
um incrível musical de Natal. Além 
disso, uma banda ao vivo animará 
a noite natalina dos hóspedes. 

O valor do pacote, de 2/12 
a 20/12, é de 6x sem juros de 
R$262,00 em categoria superior 
dupla, com duas crianças grátis 
de até 12 anos, de acordo com ca-
pacidade do apartamento, me-
diante 2 adultos pagantes e com 
no mínimo 2 diárias. E para o pa-
cote de 21 a 26/12 conta com o 
mínimo de 5 diárias.

Natal na Praia: Boas opções 
para a locação de temporada 

O Natal na praia está mais ba-
rato este ano! A Pesquisa feita pelo 
Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis de SP (CRECISP) 
com 33 imobiliárias de 12 cida-
des do Litoral de São Paulo regis-
trou uma redução nos valores das 
diárias na maior parte das casas e 
apartamentos em oferta.

Dos 21 tipos de imóveis ofer-
tados, 7 estão com diárias mais 
caras, 3 mantêm o mesmo va-
lor do Natal de 2018 e 10 estão 
menores. O preço mais em con-
ta de todos - R$ 200,00 - é para 
o aluguel de casas de 1 dormi-
tório em cidades como Ubatuba 
e Ilhabela, no Litoral Norte, 

e também em Peruíbe e Praia 
Grande, no Litoral Sul. 

A diária mais cara registrada 
pela pesquisa CreciSP foi de R$ 
2.550,00 para apartamentos de 
3 dormitórios no Litoral Norte. 
Imóveis de mesmo porte podem 
ser alugados, em média, por R$ 
900,00 em Guarujá ou Santos ou 
por R$ 500,00 em Praia Grande 
ou Itanhaém. 

A faixa central do Litoral, 
onde estão Guarujá e Santos en-
tre outras cidades, é a que apre-
sentou maior número de imóveis 
ofertados com queda nos preços 
das diárias de locação - cinco entre 
sete tipos disponíveis. No Litoral 
Norte foram registrados aumen-
tos em quatro tipos de imóveis e 
queda em três. 

No Litoral Sul, dos seis tipos de 
casas e apartamentos já disponíveis 
um apenas tem diária mais cara 
que a do ano passado, enquanto que 
dois registram valor menor e três 
mantêm o preço médio pelo qual 
eram ofertados no Natal passado. 

Opções variadas 

Um dos destinos preferidos 
dos paulistanos, o Litoral Norte 
tem, além da diária média de R$ 
200,00 por casas de 1 dormitório, 
opções como os apartamentos tipo 
quitinete por R$ 300,00, casas de 
2 dormitórios por R$ 412,50 e 
apartamentos de 2 dormitórios 
por R$ 626,00. 

Foi no Litoral Norte que a pes-
quisa do Creci registrou a maior 
alta do preço de diárias na compa-
ração com o Natal de 2018 - aumen-
tou 128,55% valor da locação/dia 
de apartamentos de 2 dormitórios, 

passando de R$ 478,00 para R$ 
1.092,50. Já as casas desse mesmo 
padrão tiveram queda de 47,85% 
no aluguel, partindo de R$ 791,00 
para R$ 412,50. 

No Litoral Central, a diária 
de casas de 4 dormitórios teve a 
maior queda dentre todos os tipos 
de imóveis em oferta nas imobiliá-
rias pesquisadas. Comparado com 
o do ano passado, o preço médio 
caiu 75%, de R$ 3.000,00 para R$ 
750,00. 

Também tiveram reduções 
significativas as casas de 3 dor-
mitórios - de R$ 1.110,00 para 
R$ 600,00, (- 45,94%) - e os apar-
tamentos de 4 dormitórios, cuja 
diária média caiu 50%. No ano 
passado, o valor médio era de R$ 
2.000,00 e passou a R$ 1.000,00. 

No Litoral Sul, apartamentos 
de 3 dormitórios podem ser aluga-
dos por R$ 500,00, valor 37,5% me-
nor que os R$ 800,00 pedidos no ano 
passado. Casas de 1 dormitório es-
tão com o mesmo valor de diária de 
2019 - R$ 200,00 em média - apar-
tamentos de mesmo padrão, idem, 
com diária média de R$ 300,00. A 
pesquisa CreciSP também apurou 
que não houve mudança de preço 
da diária de apartamentos de 2 dor-
mitórios - R$ 500,00. 

O levantamento foi feito nas 
cidades de Caraguatatuba, Uba-
tuba, São Sebastião, Ilha bela, 
Bertio ga, Santos, São Vi cen te, 
Guarujá, Praia Grande, Mon-
gaguá, Itanhaém e Pe ruíbe. 

Até 16 dias e 20 pessoas

A pesquisa do CreciSP com as 
33 imobiliárias de 12 cidades lito-
râneas apurou que os proprietá-
rios de todos os imóveis em oferta 
para locação no período do Natal 
aceitam alugar suas casas e apar-
tamentos por até 16 dias, a partir 
de um mínimo de 5 dias. 

Já o número de pessoas admi-
tidas nos imóveis varia de acor-
do com o tipo: nas casas, são até 
3 para as de dois cômodos; até 
6 para as de 1 dormitório; até 8 
para as de dois dormitórios; até 
12 para as de 3 dormitórios; e até 
20 para as de 4 dormitórios. 

Nos apartamentos, os limites 
são de até 3 para as quitinetes; de 
até 5 para os de 1 dormitório; de 
até 6 para os de 2 dormitórios; de 
até 15 para os de 4 dormitórios. 

Para celebrar a chegada do Natal, o resort aposta em atrações 
temáticas e divertidas para toda a família
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Sobremesa: Uramaki de 
morango, goiabada 

e cream cheese

A comida japonesa é uma 
pedida constante dos brasilei-
ros, seja pelos pratos tradicio-
nais quanto pelos adaptados ao 
paladar tupiniquim. Dentre es-
sas variações abrasileiradas está 
o Uramaki de morango, goiaba-
da e cream cheese, uma das so-
bremesas mais servidas e mais 
procuradas em rodízios japone-
ses! Sabendo dessa preferência, 
a Predilecta preparou uma deli-
ciosa receita que resulta em um 
sabor tão exótico e especial, que 
é impossível não se encantar.

Veja as instruções:

Ingredientes para o arroz: 1 
xícara de arroz comum, 1 colher 
de chá de sal, 1 colher de sopa 
de açúcar, 3 xícaras de água fria, 
2 colheres de sopa de vinagre de 
arroz (ou vinagre comum mes-
mo, só que tem que ser branco).

Modo de preparo do arroz: 
Lave muito bem o arroz em uma 
peneira até que a água corra lím-
pida, deixe o arroz descansar por 
30 minutos, coloque em uma pa-
nela a água, sal e o arroz tampe 
bem e leve ao fogo moderado até 
a água ferver, ferva por 1 minu-
to em fogo forte e abaixe o fogo 
ao mínimo e cozinhe tampado 
por cerca de 15 minutos, apague 
o fogo e deixe o arroz descansar 
por 10 minutos em panela tam-
pada, enquanto aguarda, colo-
que em uma pequena panela o 
vinagre e o açúcar. Leve ao fogo 
baixo para que o açúcar dissolva 
e reserve. Despeje o arroz cozido 
em uma assadeira e regue com a 

mistura de vinagre, misturando 
delicadamente com uma espátu-
la e esfriando rapidamente o ar-
roz, preferencialmente com um 
leque ou abano.

Ingredientes para o Ura-
maki - 8 porções: 1/2 folha 
de nori (alga marinha), 1/2 xí-
cara (chá) de arroz japonês 
para sushi, 10 gramas de ger-
gelim misto torrado. Goiabada 
Predilecta cortada em palitos 
(se preferir pode usar a Goia-
bada Saúdável Predilecta), cre-
am cheese, morangos cortados 
em cubo.

Como fazer: Sobre a esteiri-
nha, coloque a folha de nori com 
o lado áspero para cima e espa-
lhe o arroz por toda a superfície. 
Distribua o gergelim por cima 
do arroz. Vire o nori, para que o 
arroz fique por baixo. No centro 
do retângulo de arroz coloque a 
goiabada cortada em palitos no 
sentido do comprimento do re-
tângulo, formando um gran-
de palito de goiabada. Sobre a 
goiabada coloque o cream chee-
se com uma colher de café. Do 
outro lado do cream cheese, co-
loque pedacinhos de morango 
no sentido do retângulo. Enrole 
a ponta da esteira até formar 
um “C” com a base, segurando 
o recheio. Termine de enrolar 
até unir as duas pontas. Só ago-
ra pressione para dar formato 
ao sushi, fazendo pressão igual 
em todos os lados. Corte o rolo 
no meio, junte e corte em qua-
tro formando oito pedaços.

Dica: Você pode cobrir o doce 
com creme de leite e calda de 
morango daquelas compradas 
em mercado, se quiser.
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