
Sob o sol da Toscana.
Gastronomia e aventura

Península de Maraú na Costa Sul da Bahia

05 dias | 04 noites

Casa dos Arandis        

Programa Romântico



Dia 01 | Ilhéus - Maraú

Recepção no Aeroporto de Ilhéus, traslado 

privativo até o hotel. (média de 2hs de trajeto, 

últimos 25min em estrada de chão batido). 

Chegada ao exclusivo hotel boutique Casa dos 

Arandis. Welcome Drink, jantar e hospedagem. 

Dia 02, 03 e 04 | Maraú 

Café da manhã no hotel. Dias livres para 

atividades opcionais oferecidas pelo hotel. 

Hospedagem.

Dia 05 | Maraú - Ilhéus

Café da manhã no hotel. Em horário combinado, 

traslado ao Aeroporto Jorge Amado, de Ilhéus 

para embarque de retorno. Fim de nossos 

serviços.

Atividades opcionais:

Passeio pela Baia de Camamu

Ótima opção para se ter uma ideia do tamanho e 

da beleza da Península do Maraú. A terceira 

maior baía do Brasil, que reúne uma infinidade de 

ilhas, praias e rios. Para conhecê-la alugaremos 

barcos que saem do Porto do Jobel (cerca de 6 km 

de distancia da Casa dos Arandis). O caminho 

passa pelas ilhas de Goió, Sapinho e Pedra 

Furada:

- Ilha da Pedra Furada: Possui uma formação 

rochosa exótica e deve seu nome a um arco 

natural de pedra moldado pelas águas azuis que 

batem forte na pequena ilha

-Ilhas do Goió e do Sapinho: Conhecido pelos 

seus manguezais, com uma vista impressionante 

de lindas praias desertas. 

-Cachoeira do Tremembé: As águas de forte 

correnteza caem a cinco metros de altura e dali 

correm para o oceano. Esse fenômeno natural é 

único no país.

*Para todos os passeios acima descritos, será 

fornecido cestinhas de picnic, com sanduiches, 

frutas e sucos para o barco.

Passeio na Floresta das 
Bromélias Gigantes
O passeio é feito em carro 4x4, passando pela 
trilha entre a praia e a lagoa do Cassange, você 
chega até uma floresta mágica e única, que 
abriga bromélias que atingem até 3 m de 
altura. É como se você estivesse na Pré-
História! Esse  fenômeno no Brasil, só ocorre 
na Península do Maraú.

Stand Up Paddle pelos Manguezais
São cerca de 1h30min a 2h percorrendo os 
labirintos dos manguezais e rios da península, 
de stand up paddle e canoa nativa, descobrindo 
e explorando a riqueza da fauna e flora lá 
existentes, e fazendo um “pit stop” numa ilha 
tropical paradisíaca bem no meio do Rio 
Maraú, e desfrutar de um saboroso picnic
composto por frutas da estação, petiscos e 
iguarias locais. 
*Para quem não quiser fazer o percurso de 
stand up paddle, pode ser feito na canoa que 
vai acompanhando os hóspedes com um guia 
no comando.

Conhecendo a Fazenda Santa Rita
A Fazenda Santa Rita está localiza a 15 min de 
carro da Casa dos Arandis. O passeio dura 
cerca de 2h e mostra ao visitante como é uma 
verdadeira fazenda da região, com plantações 
de cacau, seringueiras e flores tropicais.
Conduzido por um guia, você vai ter a 
oportunidade de provar cacau fresco,  acerola, 
graviola, e outras frutas típicas da estação. E no 
final, um delicioso lanche estará esperando por 
você em uma mesa debaixo de uma Mangueira. 
Simples e charmoso!

Visita à Mata Atlantica
O passeio até essa área de Mata Atlântica 
nativa é feito a pé, dura cerca de 1 h, e é 
conduzido por guia turístico, produtor de açaí 
orgânico, e ambientalista expert em Mata 
atlântica. Ele vai te mostrar detalhes da flora 
local, falar sobre peculiaridades da região e dar 
uma verdadeira aula de sustentabilidade. Ao 
final, é servido um delicioso sorvete de açaí 
orgânico com banana, e/ou frutas da estação.



Incluído neste programa: 

• 04 noites de hospedagem em bangalôs;

• Café da manhã, almoço e jantar;

• Traslado de chegada e saída Aeroporto;

• 1 Jantar Romântico na Praia: delicioso 

jantar a dois,  preparado especialmente para 

o casal  no quiosque, na beira da praia, ou 

no próprio bangalô, com direito a lanternas, 

flores, luz de velas e espumante!!!  O menu é   

escolhido pelo casal em conjunto com a 

nossa chef;

• 1 Massagem Casa dos arandis Casal: Criada 

especialmente para o SPA Casa dos Arandis, 

esta massagem vai além do relaxamento. 

Através de movimentos e manobras 

pontuais e fortes, deslizamentos e 

alongamentos, a massagem Casa dos 

Arandis conduz ao balanço de ondas 

vibracionais que acolhem e nutrem. Essa 

massagem é feita com óleo de capim limão, 

a principal característica aromática do 

Hotel. Massagem feita por duas terapeutas 

simultaneamente no casal a luz de lampião;

• Uma aula de Kum Nye Yoga Tibetana (a 

marcar horário). 

• Equipamento para prática de snorkel, em 

caso de lua cheia ou nova, quando a maré 

seca das manhãs proporcionando piscinas 

transparentes que se formam nos recifes de 

corais de Algodões, Arandis. 

• Bicicletas para passeios quando tiver com 

maré baixa.

Não inclui neste programa:

• Passagem aérea nacional;

• Assistência Viagens;

• Refeições não mencionadas;

• Bebidas alcoólicas e não alcoólicas;

• Despesas com documentação;

• Extras de qualquer natureza;

• Passeios mencionados como opcionais.

Observação de baleias
As baleias jubarte visitam a costa brasileira entre 
os meses de Julho e Outubro, nos proporcionando 
um espetáculo da natureza, com mães e filhotes 
nadando e às vezes saltitando a uma distancia de 
até 50m da embarcação. Informações e vídeos 
sobre a vida das baleias são exibidos durante o 
transporte do hotel até o porto de onde sai as 
embarcações. O passeio todo dura cerca de 4 a 5 
horas e é conduzido por profissionais certificados 
e autorizados pelo Ibama. Está sujeito às 
condições climáticas.

Passeio de Bicicleta pela Praia

Na maré baixa, a grande faixa de areia dura se 

torna uma verdadeira pista de ciclismo, fazendo 

com que este seja o ambiente ideal para você sair 

pedalando pelas praias da península. O horizonte 

infinito, o espelho d’água que se forma e a 

paisagem repleta de coqueiros sem dúvida vão lhe 

render boas fotos. Serviço gratuito. 

Disponibilizamos 6 bikes sem custo.

Snorkel em Piscinas de Corais

Na lua cheia ou nova, a maré seca das manhãs faz 

com que piscinas transparentes se formem nos 

recifes de corais de Algodões, Arandis e Taipus de 

Fora. Nos Algodões, caminhe 15min até chegar 

nas lindas piscinas naturais. Nos Arandis, a 

caminhada é de 20min. Se você procura 

exuberância, Taipus de Fora possui as mais 

famosas piscinas da Península. Elas ficam a cerca 

de 20 km do hotel e o percurso dura 

30min. Equipamento para a prática de Snorkel

sem custo.



Valores em reais, por pessoa, em bangalôs duplo,

a partir de:

Temporada Valores

Baixa temporada
01/07 a 31/08

R$ 5.557 + 5% de ISS

Média temporada
01/09 a 30/11

R$ 6128 + 5% de ISS

Alta temporada
1/12 a 21/12 - 01/02 a 30/04 e

R$6.426 + 5% de ISS

Altíssima temporada 
04/01 a 31/01

R$ 7.369 + 5% de ISS

*Valores de feriados sob consulta

“O grande diferencial da Casa dos Arandis para os hotéis da região é a maneira 
caseira e leve com que recebem os hóspedes, sempre com serviço impecável, 

extremo conforto nas instalações, comida excepcional e a exclusividade de ser 
um pequeno e charmoso hotel boutique. Sem contar que estão sempre presentes, 

já que moram no local.”
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Casa dos Arandis e o COVID 19:

• Confecção de máscaras com lençóis em desuso, esterelizados e higienizados, para doar as famílias 

locais de baixa renda, junto com repelentes confeccionados pelo hotel. Já foram doados 70 kits para 

os vizinhos, distribuídos junto com a cesta básica pela Associação de Moradores dos Algodões. 

• Refeições: O hóspede ficará livre para escolher o melhor horário para realizar as refeições, fazendo 

com que o restaurante não fique com aglomeração. Além das mesas serem bem distribuídas com 

grandes espaços entre elas. 

• O hotel tem ocupação máxima de 16 hóspedes, espalhados ao longo do hotel, sempre ao ar livre, 

sejam nas cabanas de praia ou mesmo no Spa. 

• Em cada Bangalô haverá kits preparados especialmente para os hóspedes com álcool gel, máscaras 

descartáveis e repelente natural, tudo feito pelo hotel. 

• Funcionários sempre fazendo uso de máscaras.

• Álcool gel disponível em todas as áreas comum, como o bar, restaurante e banheiro social.

• Todos os alimentos e mercadorias vindos de fora serão esterilizados pelos funcionários com luvas 

e álcool gel.

• As malas serão higienizadas com spray de álcool 70 antes de colocá-las nas unidades 

correspondentes. 

• A Casa dos Arandis não utiliza fichas em seu check in e check out. O setor de reserva já preenche 

uma ficha através da internet. Ao chegar no hotel o hóspede é recepcionado no jardim com mel de 

cacau e toalhinhas refrescantes com a essência de capim limão, e então, encaminhados para seus 

bangalôs. E no check out, é enviado por WhatsApp o total a ser pago e o hóspede deposita na conta 

do nosso hotel.

• Os funcionário não utilizam transporte coletivo, todos utilizam seu próprio meio de transporte 

(moto pop).

• O translado aeroporto/hotel/aeroporto será realizado com motorista equipado com máscara e 

álcool gel. 

• Os passeios são privados e confeccionados especialmente para o hóspede, sem o perigo de 

aglomeração e o motorista que o conduz no passeio é funcionário do hotel e estará fazendo uso de 

máscara e álcool gel. As unidades serão limpas com álcool 70 e o Rainbow (já utilizado desde a 

inauguração), um purificador de ar que possui propriedades assépticas, bactericida e terapêutica.


