
Sob o sol da Toscana.
Gastronomia e aventura

Praia do Resende | Itacaré – BA

05 dias | 04 noites

Barracuda Beach Hotel



Dia 01 | Ilhéus – Praia de Resende

Recepção no Aeroporto de Ilhéus, traslado em

carro privativo com duração média de 1h30min

até a Praia de Resende. Chegada ao Barrucuda

Beach Hotel. Check-in e hospedagem.

Dia 02, 03 e 04 | Praia de  Resende 

Café da manhã no hotel. Dias livres para 

desfrutar a estrutura do resort e da praia e 

realizar atividades opcionais oferecidas pelo 

hotel. Hospedagem.

Dia 05 | Praia de Resende / Ilhéus

Café da manhã no hotel. Em horário 

determinado, traslado ao aeroporto de Fortaleza 

para embarque em voo de retorno. Fim de 

nossos serviços.

Atividades opcionais (não 

incluídas):

Surfando no Paraíso

A conexão entre o Surfe e Itacaré é verdadeira e

intensa. Os primeiros surfistas descobriram as

ondas de Itacaré nos anos Conheça algumas das

praias mais bonitas do Brasil através deste

esporte. Uma experiência quase obrigatória para

quem visita a região.

Aula de Surf | Surf Recreativo | Surf Trip

Um Mar de Experiências

Desconecte da rotina e conecte consigo mesmo

através do esporte e contato com a natureza

quase intocada de Itacaré.

Durante essas experiências, a água é o elemento

de conexão: com você mesmo, com a natureza e

com boas companhias.

Eco Snorkeling | Sup Yoga | Stand up Padlle | 

Hawaiian Canoe

De Barco em Camamu

Quando o vento sopra em nosso rosto com o

cheiro de sal do mar e avistamos a beleza natural

da Baía de Camamu, temos a certeza que

chegamos a uma outra parte do paraíso.

Um banho em águas calmas, o peixe grelhado na

folha da bananeira e o sabor da água de coco

fresca.

Barco pelas Ilhas | Ilhas + Cachoeira | Baía +

Estaleiro

Aventuras Autênticas

Convidamos você para viver estas experiências

cheias de conhecimento e emoção, em meio às

paisagens místicas da Mata Atlântica.

Chocolate Experience | Rafting | Mountain Bike

Pesca Oceânica

Com uma plataforma continental muito próxima

da costa (6 milhas) e a vida marinha é rica e

abundante. Em Itacaré a pesca sempre fez parte

da cultura e é considerado um dos melhores

locais da Bahia.

O marinheiro possui todo o conhecimento local e

a pesca esportiva é praticada com carretilha

elétrica e carretilha manual, em pesca de currico

(arrasto) ou de profundida, à escolha do cliente.

Fishing Tour

Itacaré Secret Spots

Conheça alguns dos locais mais lindos de Itacaré

que se tornam possíveis somente através de

conhecimento local.

Durante estes percursos secretos, esqueça o

destino e foque no momento presente. Em

observar e absorver cada cena, cada textura, cada

aroma. Matas, mangues, rios, cachoeiras, praias

paradisíacas e muita vida nativa.

Mata Atlântica Beach Tour | Manguezal Beach

Spot | Prainha | Siriaco Secret Beach



Incluído neste programa: 

• 05 noites de hospedagem;

• Café da manhã;

• Boat Tour, passeio de lancha pelo Rio de 

Contas através do mangue até a cachoeira 

do Engenho;

• Traslado de chegada e saída desde o 

aeroporto de Ilhéus.

Não inclui neste programa:

• Passagem aérea nacional;

• Assistência Viagens;

• Refeições não mencionadas;

• Bebidas alcoólicas e não alcoólicas;

• Despesas com documentação;

• Extras de qualquer natureza;

• Experiências e atividades;

• ISS.

Powered by

Valor por pessoa em apartamento duplo, a pa
rtir de:

Acomodação 2020 2021

The Barracuda
Suíte 62m²

R$ 4.423 R$ 5.209

The Corner 
Suíte 79m²

R$ 5.209 R$ 6.125

Valores com base em duas pessoas viajando juntas. 

Consulte para feriados e datas comemorativas.

O hotel não aceita crianças, idade mínima de 14 anos 

(consulte tarifas). O Valor não inclui ISS (5*), 

informado no ato da reserva.


