
Ensaio de 1:00h aprox.
Você recebe todas as fotos cruas e
escolhe as 15 melhores para edição
(edição especial - Photoshop na
pele e corpo - R$ 80,00 adicional)

Individual: R$ 750,00
2 pessoas: R$ 850,00
Adicional por pessoa R$ 100,00

OPÇÃO 1
FOTOS BOOK



OPÇÃO 2
FOTOS SUBAQUÁTICAS

Ensaio de 40 min aprox.
Você recebe todas as fotos cruas e
escolhe as 15 melhores para edição
(edição especial - Photoshop na
pele e corpo - R$ 80,00 adicional)

Individual: R$ 750,00
2 pessoas: R$ 850,00
Adicional por pessoa R$ 100,00



OPÇÃO 3
MESCLADO 
FOTOS BOOK + SUBAQUÁTICAS

Ensaio de 1:30h aprox.
Você recebe todas as fotos
cruas e escolhe as 20 melhores
para edição (edição especial -
Photoshop na pele e corpo - 
R$ 100,00 adicional)

Individual: R$ 890,00
2 pessoas: R$ 990,00
Adicional por pessoa R$ 100,00

COMBO PROMO:
Ensaio mesclado CASAL + Drone + Transporte
p/ Prainhas do pontal do Atalaia (praia da
escadaria) e gruta do amor R$ 1197R$ 1197



Ensaio de 40min aprox.
Você recebe de 15 a 25
fotos editadas!

Individual: R$ 490,00
2 pessoas: R$ 590,00
Adicional por pessoa 
R$ 100,00

Adicional boia 

                 Melancia
                 R$ 50,00

                 Asa de anjo
                 R$ 140,00

 Atenção: somente
no dia saberemos as
condições de vento e
clima para voo. 

OPÇÃO 4
FOTOS DE DRONE

ALUGUEL CAIAQUE
TRANSPARENTE:
R$200,00
Com aluguel do caiaque
tem R$ 50,00 de desconto
nos pacotes de drone



OPÇÃO
       5

ARRAIAL TOUR

Você recebe todas as fotos cruas
e escolhe as 30 melhores para
edição (edição especial -
Photoshop na pele e corpo -
adicional R$120,00)
Adicional para até mais uma
pessoa R$ 300,00) 

Incluso:
Transporte | Fotos book | Fotos
subaquáticas | Drone
Pontos que fotografamos:

• Prainhas do pontal do Atalaia
(praia da escadaria) 
• Gruta do amor
• Escada dos desejos
• Pedra mágica 
• Mirante do vigia
• Mirante do francês
• Janela do paraíso 
• Praia Grande
• Deck dos pescadores
• Bomba 
Duração do passeio: 4,5h aprox.Atenção:

• Em caso de maré alta
no dia do passeio a

gruta do amor poderá
ser vetada por motivos

de segurança.

R$ 1497R$ 1497



LOCAL
DAS

FOTOS
• PRAIA GRANDE (sem

custo adicional)
Fotos feitas no período da
manhã, entre 7 e 8h ou no

por do sol
 

• PRAINHAS DO PONTAL
DO ATALAIA (da

escadaria) - Você paga o
seu transporte e dos

fotógrafos (R$ 30,00 por
pessoa de taxi ou carro

particular a R$20,00)
 

• outros lugares a combinar
 



       Você receberá um link do Google
Drive com todas as fotos em até

4 dias. Escolherá as fotos para edição,
que serão entregues editadas em até
45 dias da data do ensaio, podendo

variar de acordo com as edições. 
!
 

RESERVA, 
PAGAMENTO
E PRAZOS

A RESERVA só é feita
mediante pagamento via

depósito bancário, transferência
eletrônica para a conta:

 
NUBANK - 260

HTLagos Fotografia 
Heloísa Teixeira Costa 

Ag 0001 | Conta 48114691-6
CNPJ: 39 303 251/0001-80

 
 

IBITIPOCA


IBITIPOCA
CHAVE PIX: 21-99935-1034

IBITIPOCA
Sinal de 100 reais 


