
Pousada Mangabeiras

Ilha de Boipeba, Bahia

Formada por uma faixa de mata nativa preservada de 48.000 m², a

Pousada Mangabeiras é composta por espaçosas e confortáveis

acomodações, gastronomia internacional, uma bela piscina e uma

atenciosa equipe. A Pousada é formada por 12 acomodações dividas em

3 categorias: 2 Bangalôs Master, 9 Bangalôs Especial e 1 Guest House

(com 3 Suítes). Cada categoria possui suas características especiais, no

entanto todas dispõe de uma belíssima vista para o mar.



Inserida no Arquipélago de Tinharé situado no

Baixo Sul da Bahia, cercada pelo Rio e o Mar, a

ilha se destaca por uma rara beleza natural e

grande diversidade dos seus ecossistemas

Boipeba é perfeito para quem busca a paz para

relaxar e descansar, ideal para desconectar-se e

curtir suas praias desertas na sombra dos

coqueiros e fazer belos passeios a pé, de lancha

ou de canoa.

Bangalô Master
O Bangalô Máster é perfeito para casais em lua-

de-mel ou para aqueles que procuram um algo a

mais. É a acomodação mais aconchegante e

requintada da Pousada Mangabeiras.

Posicionado estrategicamente para uma vista

deslumbrante, o Bangalô Master oferece enxoval

superior, uma linda banheira de hidromassagem

e tudo o que você precisa para passar dias de

contemplação em Boipeba.

Bangalô Superior
Ampla, charmosa e aconchegante é a

acomodação perfeita para desfrutar a mais

linda vista do mar de Boipeba.



Valores por noite, em quarto duplo:

BAIXA TEMPORADA BANGALÔ ESPECIAL BANGALÔ MASTER

De 01/03 a 31/05 R$ 560,00 R$ 720,00

Junho Fechado - Férias Coletivas

De 01/07 a 14/12 R$ 645,00 R$ 845,00

Políticas de Cancelamento:

• Até 31 dias antes da data do check-in penalidade de 40% sobre o valor total da reserva, 

cancelamento fora deste prazo acarretará na cobrança do valor integral da reserva.

FERIADOS BANGALÔ ESPECIAL BANGALÔ MASTER

Semana Santa – 3 noites R$ 5.090,00 R$ 5.960,00

Corpus Christi – 3 noites R$ 2.160,00 R$ 2.840,00

Independência do Brasil – 3 noites R$ 4.230,00 R$ 5.090,00

Nossa Senhora Aparecida – 3 noites R$ 4.230,00 R$ 5.090,00

Finados – 3 noites R$ 4.230,00 R$ 4.230,00

Proclamação da República – 2 noites R$ 2.120,00 R$ 2.690,00

Valores para feriados, por pacote, em quarto duplo:

Políticas de Cancelamento:

• Até 61 dias antes da data do check-in penalidade de 40% sobre o valor total da reserva,

cancelamento fora deste prazo acarretará na cobrança do valor integral da reserva.



Informações Importantes:
Condições Gerais:

• Check-in às 14h00 e Check-out às 12h00;

• As diárias incluem café da manhã servido no restaurante do hotel;

OBS:

• Disponibilidade sob consulta;

• Todos os valores estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e não são válidos para períodos de

grandes eventos, Carnaval, Natal e Réveillon. Neste caso, consulte a disponibilidade e tarifas

vigentes.

Consulte-nos para:

• Passagem Aérea – Cidade de Origem/Salvador/Cidade de Origem;

• Traslados – aeroporto/hotel/aeroporto;

• Demais serviços.

Política para Crianças:

• Até 3 anos – cortesia (1 criança);

• De 4 a 11 anos – acrescentar 15% sobre o valor da diária;

• Acima de 12 anos – considerado adulto.

contato@mercatur.com.br | mercaturturismo.com.br | 51 3026.8055


