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PORTO
SEGURO
GUIA COMPLETO

As melhores dicas na cidade e também
dos distritos de Arraial d’Ajuda e Trancoso

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes,
durante e após a viagem, sempre
resolvendo tudo.

C
V
C

VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem como você
quiser. Você define o hotel, passeios,
transporte individual ou em grupo,
guia e todos os detalhes.

O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

HOTÉIS
SELECIONADOS

Escolhemos as melhores hospedagens
de cada categoria. Todas as opções têm
ótimo custo/benefício e são sempre
monitoradas pela CVC.

PASSEIOS

Nossos especialistas descobrem os
passeios mais incríveis dos destinos, e
você curte tudo com muito conforto.

UMA VIAGEM
COMPLETA

Você encontra tudo o que deseja para
sua viagem na CVC, como aluguel de
carro, seguro-viagem e muito mais.

CARTÃO CVC

Clientes com o cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganham benefícios exclusivos
no destino e podem parcelar a viagem
em mais vezes e sem juros.
CVC 24h: 3003 2977

CVC

A maior agência de turismo da América Latina
FOTO: NASCER DA LUA NA PRAIA DO CRUZEIRO / VINÍCIUS BRANDÃO
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PREPARE
SUA
VIAGEM

VOCÊ VAI PRECISAR
apenas do RG e/ou da Carteira
Nacional de Habilitação para
embarcar em um avião ou um
ônibus rumo a Porto Seguro e para
fazer check-in nos hotéis. Menores
de idade devem viajar com RG ou
certidão de nascimento. Se estiverem
desacompanhados de um maior de
idade, precisam de autorização dos
pais ou responsáveis.
NÃO PRECISA tomar nenhuma
vacina para viajar a Porto Seguro.

PRAIA EM TRANCOSO

OLHE O
RELÓGIO
Porto Seguro
segue o horário
de Brasília.
OS TERMÔMETROS
MARCAM temperaturas
constantes o ano inteiro.
Dezembro, janeiro e
fevereiro são os meses
mais quentes, com
máximas em torno de
28 oC. Mesmo em julho
e agosto não faz menos
de 21 oC.

VOU DE AVIÃO O Aeroporto de Porto
Seguro fica a 2 km do Centro.
Tempo de voo desde...
• Salvador: 50 min
• Belo Horizonte: 1h10
• Goiânia: 1h30
• Brasília: 1h35
• Rio de Janeiro: 1h35
• Ribeirão Preto: 1h40
• São Paulo: 1h45
• São José do Rio Preto: 1h50
• Porto Alegre: 2h45

VOU DE CARRO Você pode alugar um
carro na CVC para explorar Porto Seguro
e as praias mais distantes da cidade.
Neste caso, é preciso apresentar Carteira
Nacional de Habilitação válida.

NÃO QUEIME NADA A voltagem em Porto Seguro é de 220 volts.
FOTO: VINÍCIUS BRANDÃO

LOCALIZE-SE

Além das praias urbanas,
Porto Seguro tem uma série
de atrativos ao seu redor.
Veja as principais distâncias
a partir do Centro Histórico.

PASSEIOS NOS
ARREDORES
PRAIAS
DE PORTO
SEGURO
MARCO ZERO
PARA AS
DISTÂNCIAS

SANTO ANDRÉ
SANTA CRUZ
CABRÁLIA
PRAIA DE COROA
VERMELHA
PRAIA DO MUTÁ
TAPERAPUAN
MUNDAÍ

PRAIA DE CURUÍPE

RECIFE DE FORA
PRAIA DO CRUZEIRO
CENTRO
HISTÓRICO
ARRAIAL D’AJUDA

TRANCOSO

PRAIA DO ESPELHO
DE PORTO
SEGURO PARA:
Arraial d’Ajuda
Santa Cruz Cabrália
Santo André
Trancoso
Praia do Espelho
Caraíva

CARAÍVA
8 km
23 km
35 km
80 km
91 km
103 km
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PORTO
SEGURO
O BERÇO DO BRASIL
O primeiro trecho de litoral a ser avistado por Pedro Álvares Cabral
em 1500 hoje é um dos destinos de praia mais populares do Brasil.
Parte da região conhecida como Costa do Descobrimento, a cidade
esbanja 85 km de praias deslumbrantes, cercadas por corais e
piscinas naturais. O município engloba ainda os charmosos vilarejos
de Trancoso, Arraial d’Ajuda e Caraíva, além de estar a curta
distância de Santa Cruz Cabrália, outro destino famoso pelo belo
litoral, onde fica a bela Praia de Santo André.

6
RECIFE DE FORA

FOTO: AR TURISMO

PRAIA A PRAIA

Todo mundo tem seu lugar ao sol em Porto Seguro, dos baladeiros
sedentos pela agitação das barracas de praia às famílias com crianças em
busca de mar tranquilo.

PRAIA DE MUNDAÍ

Tem boas barracas e águas calmas para banho, atraindo famílias
com crianças, que se divertem com as conchinhas acumuladas
na areia. A oferta de hotéis é bem variada e, logo ao lado, está a
badalada Praia de Taperapuan.

FOTO: MARCIO FILHO / MTUR

PRAIA DE CURUÍPE

A enseada de águas calmas é bastante
procurada para caminhadas. Tem poucas
barracas de praia e estreita faixa de areia.
Não confundir com a Praia do Espelho,
que também é conhecida como Curuípe,
mas fica a 91 km de Porto Seguro.
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PRAIA DO
CRUZEIRO

Apesar de ser a praia mais
central de Porto Seguro e
de ter um longo calçadão,
é bastante tranquila, sem o
agito das barracas de praia.

FOTO: VINÍCIUS BRANDÃO

PRAIAS
PRAIA DE
TAPERAPUAN

A agitada Taperapuan
abriga as famosas
barracas de praia de Porto Seguro,
como o Complexo de Lazer Tôa
Tôa, além de ter um mar calmo
e esverdeado, perfeito para um
delicioso mergulho. Alguns dos
principais hotéis da cidade estão a
uma curta caminhada de distância.
Em muitos deles, basta atravessar
a rua para colocar os pés na areia
dourada dessa praia.

PRAIA
DO MUTÁ

É mais
sossegada,
com barracas menos
agitadas que as das
outras praias. O mar
calmo ganha piscinas
naturais repletas de
peixinhos coloridos na
maré baixa.

PRAIA DE COROA VERMELHA

Localizada entre Porto Seguro e a vizinha
Santa Cruz Cabrália, a 18 km do Centro,
esta bela praia de águas claras tem
piscinas naturais na maré baixa, ideais para a diversão
dos pequenos. Considerada a praia de desembarque
de Pedro Álvares Cabral, ostenta uma cruz para
marcar o local da primeira missa realizada no Brasil.
Também é conhecida pela feirinha de artesanato
indígena (veja mais na seção Compras - pág. 23).

SANTO ANDRÉ

O vilarejo de praias
praticamente desertas
encantou a seleção
alemã de futebol,
que se hospedou ali
durante a Copa do
Mundo de 2014. Para
chegar, é preciso fazer
uma travessia de balsa
pelo Rio João de Tiba,
a partir de Santa Cruz
Cabrália. Rodeada
de manguezais e
coqueirais, a linda
área está sob
proteção ambiental.
PRAIA DE COROA VERMELHA
FOTO: AR TURISMO
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PASSEIO
PANORÂMICO

A primeira parada é na Cidade
Histórica, com construções
da época do Descobrimento
do Brasil. Depois você faz um
passeio panorâmico pela costa
da cidade, admirando as praias
do Cruzeiro, Itacimirim, Curuípe,
Mundaí e Taperapuan. Então
desembarca nesta última praia,
onde tem tempo livre para tomar
banho de mar e aproveitar a
barraca Tôa Tôa, com pista de
dança, restaurante, banana boat
e até bronzeamento artificial.
Em seguida, é hora de retornar
ao hotel. Passeio disponível
de segunda a sábado. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel
e guia. Duração: 5 horas.

CIDADE HISTÓRICA DE PORTO SEGURO/ MARCIO FILHO / MTUR

PASSEIOS
PARA
TURBINAR
SUA VIAGEM

TRANCOSO

Você conhece este charmoso vilarejo a
80 km de Porto Seguro, com visita guiada
pelo Quadrado, um gramadão rodeado de
casas coloridas do século 16 e coroado
pela Igreja de São João Batista. E ainda
tem tempo livre na Praia dos Coqueiros
ou dos Nativos. Passeio disponível de
segunda a sexta. Inclui: transporte de ida
e volta ao hotel e guia. Duração: 10 horas.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Os passeios da CVC incluem
praias vizinhas e locais históricos
e podem ser privativos ou em
grupo, à sua escolha, sempre
com conforto, segurança e
assistência da nossa equipe

PRAIA DOS NATIVOS
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TRANSPORTE
COM
ASSISTÊNCIA
NA CHEGADA E
NA PARTIDA

O seu transporte entre
aeroporto e hotel,
ida e volta, pode ser
privativo ou regular,
com outras pessoas.
Nos dois casos, você
conta com uma
equipe qualificada,
pronta para te ajudar.
A partir de R$ 80
por pessoa.

FOTO: AR TURISMO

PASSEIOS

PASSEIO DE CHALANA

PASSEIO DE CHALANA

Nesta opção exclusiva da CVC, a chalana navega
pelo Rio João de Tiba, em Santa Cruz Cabrália,
fazendo paradas na Praia de Santo André, com
tempo para banho, e na Ilha do Sol, com pausa para
almoço opcional e visita a lojas de doces. Passeio
disponível de segunda a quarta. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel e guia. Duração: 8 horas.

ROTA DO
DESCOBRIMENTO
COM RESERVA DA
JAQUEIRA

RECIFE DE FORA

O Parque Marinho
do Recife de Fora é o
terceiro maior centro de
biodiversidade marinha de todo o
Brasil. O local só permite a visita de
400 pessoas por dia, para garantir
a preservação ambiental, e apenas
durante os períodos de maré baixa.
Você chega até lá de saveiro e, uma
vez no recife, pode praticar snorkel
para observar toda a vida marinha
da região. No retorno à terra firme,
almoça no complexo Tôa Tôa,
animada barraca da praia com
balada e várias atrações. Passeio
disponível apenas na maré baixa.
Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel, guia, passeio de saveiro e
almoço (sem bebidas inclusas).
Duração: 5 horas.

Este passeio revela a região avistada
por Pedro Álvares Cabral em 1500.
A primeira visita é ao Memorial da
Epopeia do Descobrimento, na Praia do
Cruzeiro. Ali você assiste a uma peça
que relembra a expedição de Cabral e
visita a réplica de uma nau. Em seguida,
conhece a Reserva Pataxó da Jaqueira,
área de cultura indígena e preservação
ambiental, onde aprende sobre a
história dos pataxós. Depois segue para
Coroa Vermelha, onde foi celebrada a
primeira missa do Brasil, e tem tempo
livre para comprar artesanato produzido
pelos índios. A última parada é em uma
barraca de praia, para um delicioso
almoço e contemplação da paisagem.
Passeio disponível às quartas e sextas.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel,
guia e almoço (sem bebidas inclusas).
Duração: 6 horas.

CURTA VÁRIOS PASSEIOS COM ECONOMIA

Nossos especialistas, disponíveis para lhe dar total assistência no destino, criaram passeios
incríveis, que podem ser parcelados e comprados em combos (veja pág. 13).

FOTO: SHUTTERSTOCK
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FOTO: VINÍCIUS BRANDÃO

PRAIA DO ESPELHO

PRAIA DO ESPELHO

Esta deslumbrante praia, entre Trancoso e Caraíva, é frequentada por celebridades
do mundo inteiro. No caminho até lá, há uma parada em uma aldeia pataxó, onde
é possível comprar artesanato típico produzido pelos indígenas. Na chegada à
Praia do Espelho, famosa pelas águas claras que originaram o nome, você tem o
dia livre para fazer o que desejar: tomar banho de mar, curtir a paisagem a partir
de mirantes, observar as falésias, beber um coquetel nos bares, degustar petiscos
como peixes e frutos do mar e almoçar em um dos restaurantes da praia. Também
é possível alugar pranchas de stand up paddle e caiaques. Passeio disponível de
segunda a sexta. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e guia. Duração: 8 horas.

PASSEIOS PERSONALIZADOS

ARRAIAL D’AJUDA

Basta atravessar o Rio Buranhém de balsa
para chegar a Arraial d’Ajuda, charmoso
povoado que combina a tranquilidade
de uma vila de pescadores com noites
agitadas por luaus na praia, pistas de
dança eletrizantes e barzinhos com MPB
ao vivo. Quem não dispensa o conforto
da vida urbana se sente em casa ao
encontrar por lá lojas descoladas,
ateliês de arte e restaurantes de
culinária internacional. Apesar dos ares
modernos, Arraial d’Ajuda não perdeu o
clima de povoado histórico e mantém
de pé até hoje a igrejinha construída
no século 16 em invocação a Nossa
Senhora d’Ajuda, que deu origem ao
vilarejo. No passeio, você tem tempo
livre na badalada Pitinga, considerada

FOTO: JANDERSON SATURNINO / MISTURA URBANA

Na CVC, você escolhe como deseja passear. Pode, por exemplo, contratar passeios
privativos, em veículos individuais, com motoristas-guias. Também pode alugar um
carro para explorar a região do seu jeito.

MIRANTE EM ARRAIAL D’AJUDA

uma das dez praias mais belas do sul
da Bahia, ou em Taípe, famosa pelas
imponentes falésias brancas. Também
faz uma visita guiada pelos pontos
históricos do vilarejo, com tempo para
admirar a vista da região e comprar
artesanato. Inclui: transporte de ida e
volta ao hotel e guia. Duração: 8 horas.
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OBSERVAÇÃO DE
BALEIAS JUBARTE

Este emocionante passeio é
perfeito para quem gosta de
natureza, navegação e vida
marinha. A escuna segue
por 1h30 até o ponto onde se
avistam as baleias jubarte.
Ao longo de uma hora de
observação, um biólogo a
bordo passa informações
sobre a espécie, o processo
de migração, a segurança
na navegação e várias
curiosidades. Passeio disponível
de julho a outubro, às segundas,
quartas e sextas, sujeito a
condições climáticas.
Inclui: transporte de ida
e volta ao hotel, lanche e
acompanhamento de guia e
biólogo. Duração: 5 horas.

MERGULHO COM CILINDRO

Que tal conhecer Porto Seguro até debaixo d’água? Você embarca no píer da
cidade, de onde partem os barcos que vão até os pontos de mergulho em cerca
50 minutos, em média. Os mergulhos rasos de 6 m a 14 m são acompanhados
por instrutores com certificação internacional. Passeio sujeito a condições
climáticas e disponível às segundas, quartas e sextas. Inclui: transporte de ida
e volta ao hotel, guia, instrutor de mergulho, equipamento de mergulho e lanche.
Duração: 5 horas.

VOCÊ VAI QUERER VOLTAR. POR ISSO, É TÃO IMPORTANTE CUIDAR DOS DESTINOS.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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COMBOS DE PASSEIOS

Compre mais de um dos passeios incríveis, vistos nas páginas anteriores,
para ter descontos e para aproveitar mais a viagem. Os passeios de cada
combo são feitos em dias diferentes.
PRAIAS IMPERDÍVEIS

FOTO: VINÍCIUS BRANDÃO

✓ TRANCOSO
✓ ARRAIAL D’AJUDA

ÍNDIA PATAXÓ NA RESERVA DA JAQUEIRA

FOTO: VINÍCIUS BRANDÃO

HISTÓRIA E CULTURA

PASSEIOS MAIS PEDIDOS

3 TRANCOSO
3 ARRAIAL D’AJUDA
3 PASSEIO DE CHALANA

FOTO: AR TURISMO

TRANCOSO

PASSEIO DE CHALANA
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3 ROTA DO
DESCOBRIMENTO COM
RESERVA DA JAQUEIRA
3 PASSEIO PANORÂMICO

FOTO: VINÍCIUS BRANDÃO

COMBOS DE PASSEIOS
CIRCUITO DE PRAIAS

✓ TRANCOSO
✓ ARRAIAL D’AJUDA
✓ PRAIA DO ESPELHO

FOTO: AR TURISMO

PRAIA DO ESPELHO

DE NORTE A SUL

3 TRANCOSO
3 ARRAIAL D’AJUDA
3 PASSEIO DE
CHALANA
3 ROTA DO
DESCOBRIMENTO
COM RESERVA DA
JAQUEIRA

FOTO: VINÍCIUS BRANDÃO

RECIFE DE FORA

PRAIA DE ARRAIAL D’AJUDA
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TODOS A BORDO

3 PASSEIO DE
CHALANA
3 RECIFE DE FORA

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Atendimento
CVC 24h

Veículos modernos e
climatizados nos passeios e no
transporte de chegada e saída

Equipe de guias
totalmente
preparados

Passeio de chalana
(uma exclusividade
para clientes CVC)

Balcões de apoio no
aeroporto, no complexo Tôa
Tôa (Ar Turismo) e nos hotéis
Bosque do Porto, Coroa
Vermelha e Casa Blanca

Vantagens exclusivas
para clientes com
cartão de crédito
CVC Itaú Visa
Platinum
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PASSEIO
DE
BARCO
FOTO:
VINICIUS
BRANDÃO

EM PORTO SEGURO

FOTO: VINICIUS BRANDÃO

DICAS DE ROTEIROS

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 9 a 12
FOTO: VINÍCIUS BRANDÃO

4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Descubra as melhores atrações
históricas e as belas praias de Porto
Seguro no Passeio panorâmico, com
parada na barraca Tôa Tôa. Depois, termine
a noite no Orla Center.
2º Dia: Aproveite o exclusivo Passeio de
chalana, que visita a Praia de Santo André e
a Ilha do Sol, com almoço opcional. A noite,
escolha um dos restaurantes na Rua do
Mucugê, em Arraial d’Ajuda.
3º Dia: Curta o charme de Trancoso, com
passeio pelo famoso Quadrado e tempo
livre em uma de suas praias. À noite, prove
as delícias do Penny Lane Restobar.
4º Dia: Hora de voltar para casa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

PRAIA EM TRANCOSO

6 DIAS (5 NOITES)

4º Dia: Estique de balsa até Arraial d’Ajuda, com tempo
livre nas praias e tour guiado no vilarejo. À noite, bata
perna pela Passarela do Descobrimento e termine com
um jantar na Pizzaria Sabor & Art.
5º Dia: Se a maré estiver favorável, vá descobrir as
belezas de Recife de Fora, o terceiro maior centro de
biodiversidade marinha do Brasil. Dá para voltar a tempo
de ver o pôr do sol no Gallo Restaurante, no Deck Tarifa.

8 DIAS (7 NOITES)

6º Dia: Entenda o porquê do nome Praia do Espelho,
testemunhando suas águas transparentes e calmas que
refletem o céu. Feche o dia com os frutos do mar do
Restaurante Colher de Pau.

FOTO: AR TURISMO

ARRAIAL D’AJUDA

6º Dia: Hora de voltar para casa.

7º Dia: Desvende parte da história do Brasil na Rota do
Descobrimento com Reserva da Jaqueira e compre
artesanato indígena no calçadão de Coroa Vermelha. Você
pode se despedir da cidade com as massas do Gino.
8º Dia: Hora de voltar para casa.

PRAIA DO ESPELHO
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CENTRO HISTÓRICO

FOTO: SHUTTERSTOCK

CENTRO HISTÓRICO

No topo de uma falésia à beira-mar,
surgiu o primeiro núcleo povoado
do Brasil, atual Centro Histórico
de Porto Seguro. O Museu de
Porto Seguro, no antigo prédio da
prisão, conta as primeiras décadas
da nossa história. Logo ao lado,
fica o Marco do Descobrimento,
uma coluna de mármore instalada
na praça principal para marcar o
território como propriedade da Coroa
Portuguesa. Também fazem parte
do conjunto histórico as igrejas de
Nossa Senhora da Pena (padroeira
da cidade) e da Misericórdia (de
1526) e a Capela de São Benedito.
Já o Memorial da Epopeia do
Descobrimento expõe uma réplica
da nau Capitânia, com a qual Pedro
Álvares Cabral chegou ao Brasil,
além de uma oca indígena com
artefatos feitos por tribos locais.

ATRAÇÕES

Estar em Porto Seguro é mergulhar
não apenas em um lindo mar, mas
também na história do Brasil.
COMPLEXO DE
LAZER AXÉ MOI

COMPLEXO DE
LAZER TÔA TÔA

É uma delícia passar o
dia na animada Praia de
Taperapuan, curtindo a estrutura
do Tôa Tôa, uma das mais agitadas
barracas de Porto Seguro. Você
toma sol, mergulha no mar, degusta
delícias e passeia de banana boat.
Já os pequenos se divertem com os
enormes brinquedos infláveis na praia.
À noite, as maiores bandas do Brasil
se apresentam no complexo, com uma
ampla pista de dança.
Av. Beira Mar, s/nº, Praia de Taperapuan.

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Axé Moi, também em Taperapuan,
oferece gastronomia e entretenimento
à beira-mar. Uma equipe de recreação
com dançarinos ensina coreografias
de sucessos baianos em um palco
com variada programação musical
nas baladas noturnas.
Av. Beira Mar, 6.500, Praia de
Taperapuan.

NAU CAPITÂNIA, NO CENTRO HISTÓRICO
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COMPLEXO DE
LAZER BARRAMARES

FOTO: JANDERSON SATURNINO / MISTURA URBANA

ATRAÇÕES

Ainda na Praia de
Taperauan, o Barramares
segue os moldes das
vizinhas Tôa Tôa e Axé Moi,
com muita música, diversão,
restaurante, bar, atividades
ao ar livre e coreografias.
Rodovia BR-367, km 70,2,
Praia de Taperapuan.

PÔR DO SOL, DECK TARIFA

DECK TARIFA

FOTO: VINÍCIUS BRANDÃO

O cais de Porto Seguro, no Rio Buranhém,
é bastante concorrido, especialmente para
apreciar o pôr do sol. Ali você curte o visual
do entardecer à beira-mar, pontilhado
pelos coloridos barcos de pesca. Praça
Visconde de Porto Seguro, 20.

ARRAIAL D’AJUDA ECO PARQUE

ARRAIAL D’AJUDA ECO PARQUE

A diversão é garantida neste parque aquático. Você se refresca em atrações
como toboáguas, piscina de ondas e rio com correnteza. Também se
aventura com tirolesa, esportes náuticos, arvorismo, escalada e rapel. A
localização é outro trunfo: na badalada Praia de Mucugê, que é uma das mais lindas de
Arraial d’Ajuda, a 5 km de Porto Seguro. Estrada da Balsa, km 4,5, Arraial d’Ajuda.
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SABORES

A comida baiana é uma explosão
de sabores herdados dos africanos,
dos índios e dos portugueses.
Conheça os pratos que você
não pode deixar de provar.

1

3
Acarajé e vatapá Onipresente
nos tabuleiros das baianas, o
acarajé é um bolinho de feijão-fradinho frito no azeite de
dendê e recheado com vatapá,
camarão seco e vinagrete,
podendo ser quente (com
pimenta) ou frio (sem). O
vatapá, por sua vez, é feito com
pasta de pão, amendoim, azeite
de dendê, cebola, camarão
seco e leite de coco.

4

2

Bobó de camarão
Em mais uma fusão
afro-indígena, o
camarão refogado
é adicionado no
creme de mandioca,
leite de coco e
azeite de dendê.

Feijoada baiana É feita com feijão
mulatinho e pode levar carnes
como charque, toucinho, rabo, pé e
orelha de porco, costela defumada,
mocotó e bucho.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

Caruru Este
cozido é feito de
quiabo, camarão
seco, amendoim,
castanha de caju
e azeite de dendê.
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Moqueca A autêntica moqueca
baiana leva azeite de dendê para
encorpar o ensopado à base de leite
de coco, tomate, cebola e coentro.
Em Porto Seguro, as versões com
peixe, camarão e frutos do mar são
as mais comuns.

6

Cocada A receita da cocada parece
simples: coco ralado misturado a
uma calda à base de água, açúcar,
cravo e canela. Mas apenas as
quituteiras de mão cheia, como as
baianas tradicionais, conseguem
encontrar o ponto certo dessa
calda. Para a cocada ficar escura,
ela deve ser feita com açúcar
queimado ou rapadura, além de
levar gengibre. Duras ou pastosas,
pretas ou brancas, as cocadas são
sempre deliciosas. Não à toa, é a
sobremesa mais popular da Bahia.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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Outros doces Arroz
doce, baba de moça,
bolinho de estudante
(feito de tapioca, coco,
açúcar e canela), beiju
(tapioca), mungunzá
(parecido com canjica),
quindim e doce de mamão
verde são algumas das
sobremesas típicas.

NA HORA
DA FOME...

Frutos do mar,
comida baiana e
pratos internacionais
temperam as mesas de
Porto Seguro

É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

RESTAURANTE
COLHER DE PAU

FAIXA DE PREÇOS

É um ótimo lugar para saborear frutos
do mar, como moqueca de camarão,
peixe ou lagosta. Travessa Augusto
Borges, 52, Centro. $$

$ – de R$ 10 a R$ 35

$$ – de R$ 36 a R$ 70
$$$ – de R$ 71 a R$ 100

PENNY LANE RESTOBAR

O menu foca em massas, risotos e
petiscos, com ampla carta de vinhos
nacionais para acompanhar a refeição
ou levar para casa. R. Frei Calixto, 46. $$$

ESQUINA DO MUNDO

O ambiente descontraído tem mesas
ao ar livre, onde são servidos pratos da
gastronomia brasileira, com destaque
para as especialidades baianas e os
frutos do mar. Av. Portugal, 292, Centro. $$

PIZZARIA SABOR & ART

As pizzas aqui são artesanais,
feitas com massa fina e assadas
no forno a lenha. Passarela do
Descobrimento, Centro. $$

CABANA SUED’S PRAIA

Serve frutos do mar e drinques
à beira da praia. Às terças, o
Beach Inclusive, das 10h às 16h,
dá direito a comidas e bebidas
à vontade. Av. Beira-Mar, 6.931,
Praia de Taperapuan. $$
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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NA HORA DA FOME...
RESTAURANTE CADILLAC

O cardápio variado tem churrasco,
frutos do mar e pizzas. Mesas ao ar
livre são uma ótima pedida. Passarela
do Descobrimento, Centro. $$$

GINO

A casa de culinária italiana serve
pratos como ravióli de camarão
e castanha de caju. Confira o
calendário de shows que animam
as datas especiais. Av. Beira-Mar,
9.999, Praia do Mutá; Praça São João
(Quadrado), s/nº, Trancoso. $$$

MANGUTI

O nhoque, que é o carro-chefe da
casa, fica ainda mais especial no
dia 29 de cada mês, quando tem
desconto e é servido com música
ao vivo. Isso porque é o dia do
nhoque da fortuna, simpatia que
traz dinheiro para quem degusta
a iguaria na data. O Manguti tem
várias receitas de nhoque, talharim,
filé e frango. R. do Mucugê, 99,
Arraial d’Ajuda. $$

AIPIM

Opção sofisticada e um pouco
mais afastada do centrinho de
Arraial, tem ambiente despojado e
charmoso, onde brilham receitas
autorais de comida regional, com
destaque para os frutos do mar.
Alameda Recanto das Eugenias,
Estrada de Trancoso, 17. $$$

RESTAURANTE
DON FABRIZIO

GALLO RESTAURANTE

Aproveitando o belo pôr do sol no
Deck Tarifa, você toma drinques
enquanto degusta excelentes
porções e pratos de frutos do mar.
R. Virgínio Damásio, 25, Centro. $$$

Em Arraial, a culinária é
mediterrânea, com toques
tropicais. O próprio
chef atende os clientes
e sugere os pratos.
R. do Mucugê, 402,
Arraial d’Ajuda. $$$

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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COMPRAS

O artesanato indígena é o
principal suvenir da região,
mas também há várias lojas
bacanas para rechear as sacolas.

BROADWAY

A simpática rua de pedra
em Arraial d’Ajuda deve seu
nome à Broadway de Nova
York, justamente por reunir
pessoas de todo o mundo em
seus restaurantes e em suas
lojas de suvenir e artesanato.
Há também galerias e
pequenos shoppings.

RUA DO MUCUGÊ

Rústica e charmosa, a principal
rua de Arraial d’Ajuda reúne não só
bares e restaurantes, mas também
todo tipo de lojas e serviços para
garantir o passeio de fim de tarde,
antes do jantar.

CALÇADÃO
DE COROA
VERMELHA

PASSARELA DO
DESCOBRIMENTO

Além de ostentar a fama
de point noturno (veja
mais na seção Agito, na pág. 24), a
rua, tomada por colorido casario
colonial, também abriga uma
feirinha de artesanato, diariamente,
a partir das 18h. E ainda tem
endereços bacanas para as crianças
se divertirem, como o shopping
Central Park, com playground e
apresentações artísticas.

A famosa feirinha
indígena tem peças
de artesanato
produzidas pelos
pataxós que ali
habitam, como
bijuterias, cestos,
utensílios domésticos,
roupas e muito mais.

FOTO: MARCIO FILHO / MTUR

BARRACA DE ARTESANATO TÍPICO
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AGITO

LUAU TÔA TÔA

Porto Seguro não é conhecida por
sua cena festeira à toa: quem busca
badalação precisa de várias noites
para aproveitar tudo.

Nas noites de terça-feira, a barraca
de praia Tôa Tôa vira Luau Tôa
Tôa, com uma estrutura totalmente
diferenciada. O ambiente é
decorado com tema havaiano e
embalado por bandas ao vivo, DJ
exclusivo grupo de saxofonista
e companhia de dança, em uma
grande diversidade musical. O
evento inclui abadá (camiseta
que serve como ingresso), mesa
de frutas e open bar das 22h30
à meia-noite, com água, cerveja,
refrigerante e caipirinha. É uma
divertida festa pé na areia. Av.
Beira-Mar, s/nº, Taperapuan.

PASSARELA DO
DESCOBRIMENTO

O principal ponto de encontro da vida
noturna de Porto Seguro concentra
restaurantes, bares, lojas e barracas
que vendem os deliciosos drinques
típicos da região. Um destaque é
a Barraca da Help, com mais de
20 anos de tradição vendendo
coquetéis que se tornaram ícones
de Porto Seguro. Alguns deles, à
base de vodca, são o capeta (leite
condensado, achocolatado, mel,
guaraná em pó e canela), o lua de mel
(leite de coco, creme de leite, leite
condensado e coco ralado) e o beijo
na boca (licor de pêssego, groselha
e suco de laranja). Help chama os
clientes para experimentar suas
batidas de maneira bem-humorada
e criativa. Centro de Porto Seguro.

PRAÇA CAMINHO DO MAR

Gastronomia, arte, compras, lazer e
diversão se encontram em uma enorme
área do vilarejo de Arraial d’Ajuda, que tem
um pequeno palco para shows e eventos.
R. Mucugê, 122, Arraial d’Ajuda.

MOROCHA CLUB

Lotado até altas horas, este bar-disco
é uma das melhores casas noturnas
de Arraial d’Ajuda no verão. O rock
predomina, mas também há shows
de outros estilos. R. do Mucugê, 260,
Arraial d’Ajuda.

Este point de Porto Seguro é
completo para garantir sua diversão:
conta com restaurante, pizzaria,
hamburgueria, sorveteria, bar,
espaço infantil, loja, supermercado e
música ao vivo todas as noites. R. do
Telégrafo, 2.110, Taperapuan.

FOTO: AWÊRY FOTOGRAFIA

ORLA CENTER

BECO DAS CORES

Esta antiga pousada
em Arraial virou um
minicentro comercial
com lojas, restaurantes
e um sofisticado teatro,
que também funciona
como cinema. Estrada
do Mucugê, s/nº,
Arraial d’Ajuda.

MOROCHA CLUB
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PRAIA DE COROA VERMELHA

HOTÉIS

Escolha a região com a sua cara para se hospedar
CENTRO Além de reunir bares,

PRAIA DA PONTA DO APAGA
FOGO O mar calmo, com piscinas

restaurantes e lojas, abriga a badalada
Passarela do Descobrimento e a Praia
do Cruzeiro.

naturais, oferece ótimas condições de
banho e esportes náuticos. A 3 km de
Porto Seguro.

PRAIA DE CURUÍPE De águas

PRAIA DE ARAÇAÍPE A

calmas, tem poucas barracas de praia.
A 3 km do Centro.

agradável praia de Arraial d’Ajuda é
protegida por recifes. Está situada a
4 km dePorto Seguro.

PRAIA DE MUNDAÍ As boas

barracas e as águas calmas atraem as
famílias. A 5 km do Centro.

PRAIA DA PITINGA Em Arraial

d’Ajuda, tem mar calmo e barracas
de praia.

PRAIA DE TAPERAPUAN É aqui

que ficam as famosas barracas de praia
da cidade, à beira de um mar perfeito
para mergulho. A 9 km do Centro.

CENTRO DE ARRAIAL
D’AJUDA Você fica perto de bares,

lojas, restaurantes e a movimentada Rua
Mucugê. A 8 km de Porto Seguro.

PRAIA DO MUTÁ As barracas

de praia e o mar são tranquilos, sem
agitação. A 15 km do Centro.

CENTRO DE TRANCOSO

A região concentra todo o agito do
charmoso vilarejo, principalmente no
Quadrado. Fica a 28 km de Porto Seguro.

PRAIA DE COROA VERMELHA As

crianças aproveitam muito as águas claras
e as piscinas naturais. A 18 km do Centro, no
município vizinho de Santa Cruz Cabrália.

PRAIA DE ARAKAKAÍ Outra praia

de Cabrália, com boa infraestrutura de
barracas, ondas ideais para surfe e piscinas
naturais. A 23 km de Porto Seguro.

SANTO ANDRÉ O vilarejo de praias

semidesertas é um paraíso para quem
quer tranquilidade. Fica em Cabrália, a
35 km de Porto Seguro.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

PRAIA DO MUTÁ
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade
Café da manhã incluído
All Inclusive
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito no hotel todo
Estacionamento gratuito
Pet friendly
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade

CATEGORIA SIMPLES

HOTEL ADRIÁTTICO Localizado no
Centro, a duas quadras da Passarela do
Descobrimento, tem piscinas para adultos e
crianças, que também se divertem no salão
de jogos. Cliente com cartão CVC Itaú tem
10% de desconto nas despesas extras. Av.
22 de Abril, 1.075, Centro.

FÊNIX HOTEL A localização permite fácil
acesso ao burburinho, ao mesmo tempo em
que garante sossego, pois a distância até a
Passarela do Descobrimento é de 1,8 km.
Seus apartamentos têm varandas voltadas
para o jardim e a piscina, que funciona
até 22h. R. da Pitangueira, 257, Centro.

HOTEL CASA BLANCA PORTO SEGURO
A área de piscina tem playground, para
as crianças, e bar, para os adultos
aproveitarem, além de salão de jogos. E são
só 2 km até a Passarela do Descobrimento.
Os quartos comportam até quatro pessoas.
Cliente com cartão CVC Itaú ganha 10% de
desconto nas despesas extras.
R. da Consolação, 282, Centro.

FOTO: DIVULGAÇÃO

PORTOBELLO PARK HOTEL
A estrutura de lazer garante
diversão o dia inteiro, para toda
a família, com três piscinas,
playground aquático, toboágua, salão
de jogos, quadras e sauna. De quebra,
a Praia de Taperapuan está ali pertinho,
a duas quadras de distância. R. do
Telégrafo, 2055, Taperapuan.

HOTEL SHANGRILÁ – REDE SOBERANO
A ótima localização deixa você perto de tudo:
são três quadras até a Praia do Cruzeiro e
uma até a Passarela do Descobrimento.
Se decidir passar o dia no hotel mesmo,
pode desfrutar da ampla piscina conectada
ao restaurante. Uma das iniciativas de
sustentabilidade por aqui é o aquecimento
solar para a água das duchas. Cliente
com cartão CVC Itaú tem upgrade de
apartamento. R. do Cajueiro, 70, Centro.

PRAIA MAR HOTEL – REDE SOBERANO
Neste hotel do Centro, a três quadras da
Passarela do Descobrimento, os quartos
avarandados se distribuem ao redor da piscina.
O bar ajuda a refrescar ainda mais, com
coquetéis servidos na beira d’água. Cliente
com cartão CVC Itaú tem upgrade de
apartamento. Av. dos Navegantes, 523, Centro.
HOTEL COROA VERMELHA
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HOTEL TERRA BRASIL – REDE
SOBERANO Você tem, à sua disposição,
saunas, hidromassagens e piscina
panorâmica. Mais tarde, é só caminhar
uma quadra para aproveitar o agito da
Passarela do Descobrimento. De quebra, a
copa do bebê facilita a vida dos pais. Cliente
com cartão CVC Itaú tem upgrade de
apartamento. R. do Cajueiro, 5, Centro.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Nós, da CVC, ficamos à sua disposição durante toda a sua hospedagem.
Precisou de qualquer coisa durante a viagem, é só chamar a CVC.

HOTEL SUED’S CABRÁLIA A missão
é decidir se você passa o dia na Praia
de Lençóis ou nas piscinas deste hotel
localizado em Santa Cruz Cabrália. Se quiser,
conta até com estrutura de churrasqueira.
Cliente com cartão CVC Itaú ganha um
mimo especial. Rod. BR-367, km 81, Praia
de Lençóis, Santa Cruz Cabrália.

FLORAL INN FAMILY HOTEL

CONFORTÁVEL

PONTAL PRAIA HOTEL Após passar o dia na
Praia do Mundaí, a uma quadra, ou no Tôa Tôa,
bem perto, você curte a piscina com cascata,
o salão de jogos e o playground. Cliente com
cartão CVC Itaú ganha bombom, água e
carta de boas-vindas no apartamento. R. do
Telégrafo, 335, Praia do Mundaí.

CASA BLANCA PARK Aqui você fica
bem localizado, em frente ao Porto Plaza
Shopping, no Centro, sem abrir mão da
integração com a natureza. Crianças
se divertem na piscina própria para
elas. Cliente com cartão CVC Itaú tem
desconto de 10% nas despesas extras.
Av. 22 de Abril, 435, Centro.

HOTEL PORTO SEGURO ECO BAHIA Neste
hotel do Centro Histórico, você relaxa na rede
da varanda do quarto ou nos gazebos ao
redor da piscina, com vista para o mar. R. Dr.
Antônio Ricaldi, 177, Centro Histórico.

SUNSHINE PRAIA HOTEL Você atravessa
a rua e está na Praia de Taperapuan, a uma
quadra da Barraca do Gaúcho. Ou curte o
hotel, com playground, sauna e salão de
jogos. Com varanda, o quarto comporta
quatro pessoas. Cliente com cartão CVC
Itaú ganha drinque de boas-vindas. Av.
Beira-Mar, 1.200, Taperapuan.

HOTEL PORTO DOURADO Este hotel
serve um gostoso chá da tarde aos
hóspedes, para matar aquela fominha
depois da praia. Taperapuan, por
sinal, está a apenas duas quadras de
distância. Cliente com cartão CVC Itaú
tem desconto de 10% nas despesas
extras. R. Ararai, Quadra 7, Lote 1, Paraiso
dos Pataxós, Taperapuan.

SUED’S PREMIUM HOTEL Famílias com
crianças se esbaldam aqui: a estrutura
com espaço infantil, copa do bebê e salão
de jogos é uma mão na roda. E a Praia de
Taperapuan está a apenas duas quadras
de distância. Cliente com cartão CVC Itaú
ganha mimo especial. Av. do Coqueiral,
240, Taperapuan.

POUSADA VILA ACONCHEGO Você curte
a tranquilidade da Praia de Coroa Vermelha
nesta charmosa pousada. No fim do dia, não
perca o chá da tarde. Cliente com cartão CVC
Itaú tem desconto de 10% nas despesas
extras. R. Inhaiba, 2, Coroa Vermelha.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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PISCINA DO BEACH HILLS HOTEL

BEACH HILLS HOTEL Se você optar por
curtir o dia na piscina, pode contar com os
petiscos e drinques do bar. Outra boa ideia
é atravessar a rua e colocar os pés na areia
da Praia de Taperapuan. Os quartos, com
varanda, comportam até quatro pessoas.
Av. Beira-Mar, 5.575, Taperapuan.

SAFIRA PRAIA HOTEL É irresistível relaxar na
hidromassagem ou nas piscinas com cascata,
incluindo uma infantil, deste hotel localizado
a três quadras da Praia de Taperapuan.
As crianças ainda se divertem no salão de
jogos ou no playground. Cliente com cartão
CVC Itaú ganha drinque de boas-vindas sem
álcool. Av. Coqueiral, 540, Taperapuan.

HOTEL VITÓRIA RÉGIA Este
hotel é para quem busca conforto
e praticidade tamanho família:
os apartamentos da categoria
Family contam com até três
quartos. Também dá para provar a boa
culinária do restaurante do hotel. Isso tudo
a duas quadras da Praia de Taperapuan.
R. das Azaléias, Quadra C, Lote 14, Village I,
Taperapuan.

BOSQUE DO PORTO PRAIA HOTEL Coisa
para fazer aqui é o que não falta. Dar um
mergulho nas piscinas, bater uma bola,
jogar vôlei de areia e até praticar minigolfe
são opções para toda a família, que ainda
desfrutam de programação noturna,
como música ao vivo. Isso tudo, é claro,
combinado a horas de diversão na Praia de
Taperapuan e na barraca Tôa Tôa, logo em
frente. Cliente com cartão CVC Itaú tem
desconto de 5% nas despesas extras. Av.
Beira-Mar, s/no, Taperapuan.

FLORAL INN FAMILY HOTEL
Apenas sete metros separam o
mar e a entrada deste charmoso
hotel, localizado na Praia de
Taperapuan e rodeado de vegetação
nativa. Em uma curta caminhada de duas
quadras, você chega ao complexo Tôa
Tôa. Isso sem falar na completa estrutura
de lazer. Av. Beira-Mar, 8.323, Taperapuan.

PAU BRASIL PRAIA HOTEL Com barraca
própria na Praia de Taperapuan, este hotel
tem sistema Tudo Incluído e oferece ainda
piscinas para adultos e crianças, quadra de
tênis, playground e muito mais. Av. BeiraMar, km 69, 2.500, Taperapuan.

PORTAL VILLE PRAIA HOTEL
– REDE SOBERANO Os
apartamentos com dois quartos,
sala e cozinha são ideais para
famílias, que ainda curtem a estrutura com
piscinas e clube infantil. A Praia de Mundaí
fica a duas quadras de distância. E você
pode relaxar na hidromassagem. Cliente com
cartão CVC Itaú ganha upgrade de categoria
no apartamento. Av. Bahia, 450, Mundaí.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SEGUNDO SOL PRAIA HOTEL Você só
atravessa a rua e já chega à praia de Coroa
Vermelha. Ou então passa o dia curtindo
a piscina do hotel, enquanto aproveita
os drinques e petiscos do bar. A copa do
bebê está à disposição para quem viaja
com crianças pequenas. Cliente com
cartão CVC Itaú ganha um mimo especial.
Rodovia BR-367, Coroa Vermelho.
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BAÍA CABRÁLIA HOTEL
Diversão não falta neste hotel,
que fica em frente à Praia
de Arakakaí, em Santa Cruz
Cabrália. Você aproveita as
três piscinas, o toboágua, as quadras
de tênis e a quadra poliesportiva. E a
criançada ama o miniparque aquático
infantil. O restaurante à beira-mar
também faz as vezes de bar tropical.
Cliente com cartão CVC Itaú tem desconto
de 10% nas despesas extras. R. Sidrack
Carvalho, 141, Praia de Arakakaí, Santa Cruz
Cabrália.

NOVO SOL - REDE SOBERANO
Sem sair da piscina, você respira o
ar puro da linda área verde integrada
ao hotel, que fica a 150 m da Praia
de Taperapuan.Cliente com cartão CVC
Itaú ganha upgrade no apartamento. R.
Embauba, 100, Taperapuan.

FLAMINGO BEACH Os detalhes em
madeira na decoração trazem aconchego
a este hotel totalmente renovado, a uma
quadra da Praia de Mundaí. Cliente
com cartão CVC Itaú ganha upgrade no
apartamento. R. do Telégrafo, 201, Mundaí.

ATLÂNTIDA PARK HOTEL Aqui você
relaxa no espaço zen ou bate uma bola
no campo de futebol. É a escolha certa
para quem procura ótima estrutura de
lazer em Taperapuan, a três quadras de
distância. Cliente com cartão CVC Itaú
ganha drinque de boas-vindas. R. do
Telegrafo, 1.203, Taperapuan.

TRANSOCEÂNICO PRAIA
HOTEL Não tem nada mais
prático do que sair do hotel
e dar de cara com a Praia de
Taperapuan. Cliente com cartão
CVC Itaú ganha drinque de boas-vindas
e desconto de 10% na loja de suvenir.
Av. Beira Mar, 1.300, Taperapuan.

BEM BAHIA HOTEL É tudo novinho
neste hotel inaugurado há pouco
tempo em Coroa Vermelha, que,
além dos confortáveis apartamentos,
ainda mima os hóspedes com um
providencial chá da tarde. Cliente com
cartão CVC Itaú tem desconto de 10%
nas despesas extras. R. Pau Brasil, 12,
Coroa Vermelha.

POUSADA MACHÊ Não basta
ser aconchegante: esta pousada ainda
coloca você perto da natureza e, ao
mesmo tempo, a apenas duas quadras
da Rua do Mucugê, a mais charmosa
de Arraial d’Ajuda. Al. das Eugênias, 33,
Centro, Arraial d’Ajuda.

SEGUNDO SOL PRAIA HOTEL
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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ARRAIAL DO SOL BEACH HOTEL Você
fica a apenas 100 m da Praia da Araçaípe,
em Arraial d’Ajuda, ao se hospedar neste
hotel rodeado de verde. A área de lazer tem
estrutura completa. Cliente com cartão CVC
Itaú tem desconto de 10% nas despesas
extras. Estrada da Balsa, 1,556, Arraial d’Ajuda.

HOTEL TERRA BRASIL – REDE SOBERANO

MANACÁ POUSADA PARQUE Você
acorda e, logo cedo, já se depara com a
vista encantadora para a Praia de Mucugê,
em Arraial d’Ajuda. É a vantagem de se
hospedar nesta pousada no topo de uma
falésia, a 400 m do Centro da vila, que ainda
tem piscina de borda infinita para tirar mais
fotos dignas de cartão-postal. Estrada
Arraial-Trancoso, 500, Arraial d’Ajuda.

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 12h

PORTOBELLO PRAIA HOTEL Ter uma
das mais belas piscinas da orla de
Porto Seguro já é um atrativo e tanto,
mas a estadia fica ainda melhor com a
cabana de praia exclusiva do hotel em
Taperapuan, com excelente estrutura
para passar o dia de frente para o mar.
Av. Beira Mar, 6.111, Taperapuan.

MUITO CONFORTÁVEL

COROA VERMELHA BEACH
HOTEL A estadia neste hotel é
muito prática, já que as refeições
fazem parte do sistema Tudo
Incluído. Além de curtir a Praia
do Mutá, logo em frente e com barraca
exclusiva, você também aproveita a
excelente estrutura de lazer e esportes, que
cobre desde vôlei de areia até atividades
náuticas, sem esquecer do clube infantil.
Vale a pena usar uma bicicleta do hotel
para pedalar pela região ou então agendar
uma massagem para relaxar. A diversão
continua à noite, com os shows de dança.
Cliente com cartão CVC Itaú ganha
desconto de 5% nas despesas extras. Av.
Beira Mar, 12.649, Mutá.

ESTAÇÃO SANTA FÉ A
surpreendente e criativa
arquitetura deste hotel
temático, localizado a 50 m
da Praia Araçaípe, remete
à pitoresca cidade de Santa Fé, nos
Estados Unidos. Você vai tirar fotos
superbacanas e ainda aproveitar a
estrutura de lazer, que tem também área
infantil. Cliente com cartão CVC Itaú ganha
desconto de 5% nas despesas extras.
Estrada do Arraial, 2020, Araçaípe, Arraial
d’Ajuda.

NAUTICOMAR & BEACH CLUB
A vontade é de passar o dia
todo curtindo a estrutura deste
hotel All Inclusive, que tem clube
infantil, sauna, academia e hidromassagem.
Mas é claro que não dá para perder também
o beach club próprio do hotel, à beira-mar, na
Praia do Mutá, e exclusivo para hóspedes.
Já os quartos são ideais para famílias, pois
comportam até cinco pessoas. Cliente
com cartão CVC Itaú pode usufruir do
sistema All Inclusive antes do check-in.
R. do Telégrafo, 1.965, Taperapuan.
NAUTICOMAR & BEACH CLUB
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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HOTEL KÛARA

PORTO SEGURO PRAIA
RESORT Você não se
preocupa com nada neste
resort de frente para o mar
da Praia de Curuípe, a cinco
quadras do Memorial do Descobrimento.
Tudo está incluído na diária, até mesmo
o consumo na barraca de praia. E a
família inteira ainda se diverte com
arvorismo, tirolesa e rapel. As crianças
amam o clube infantil, com recreação
diária. Av. Beira Mar, 500, Curuípe.

HOTEL BRISA DA PRAIA
Não é qualquer hotel que pode
ostentar uma localização
privilegiada assim, bem em
frente ao Complexo de Lazer
Tôa Tôa. Cansou do agito da barraca
pé na areia? É só voltar para aproveitar
as piscinas com toboágua, a quadra
poliesportiva, a sauna e o ofurô. Av.
Beira Mar, 1.860, Taperapuan.

HOTEL SUEDS PLAZA É
uma mão na roda aproveitar a
barraca de praia do próprio hotel
em Taperapuan. E já no café da
manhã, você curte a vista do
restaurante para o mar, um luxo que alguns
quartos também oferecem. Cliente com
cartão CVC Itaú ganha um mimo especial.
Av. Beira Mar, 6.931, Taperapuan.

PORTAL BEACH - REDE
SOBERANO A área de lazer
é completa o bastante para
deixar você em dúvida sobre o
que fazer. Passar o dia curtindo
as cinco piscinas e a hidromassagem do
hotel ou então tomando banho de sol e
mar na Praia de Mundaí, em frente? Para
as crianças, tem equipe de recreação,
playground e clube infantil. Cliente
com cartão CVC Itaú ganha upgrade de
apartamento. Av. Beira Mar, 4.500, Mundaí.

VILA ANGATU ECO RESORT & SPA
Aqui tudo é natureza. São
50 mil m² de área em meio à
Mata Atlântica e de frente para
o mar, no vilarejo de Santo
André, em Santa Cruz Cabrália.
E você se sente com um pezinho em
Paraty e Ouro Preto, já que a decoração
dos apartamentos se inspira nessas
duas cidades coloniais. Quadra de tênis
e poliesportiva, academia, spa, sauna,
serviço de praia, playground e recreação
infantil são outros diferenciais do
complexo. Av. Beira Mar, 2.000, Santo
André, Santa Cruz Cabrália.

PORTO DAS NAUS Seu único compromis
so aqui é dividir o tempo entre praia (a de
Mundaí está logo em frente) e hotel. É
que a estrutura é tão incrementada que
você certamente vai querer passar umas
horinhas nas piscinas, na hidromassagem
com cascata, na sauna ou no salão de
jogos. Cliente com cartão CVC Itaú ganha
desconto de 5% nas despesas extras. Av.
Beira Mar, 4.000, Mundaí.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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ARRAIAL D’AJUDA ECO
RESORT É muita sofisticação
hospedar-se neste resort
com vista exuberante para
o mar da Praia de Apaga
Fogo e para o Rio Buranhém. Se você
ama comer bem, este é o seu lugar:
a cozinha do hotel já foi premiada
em vários festivais gastronômicos.
E quando quiser dar uma pausa no
sossego da praia, pode se movimentar
nas aulas de ioga, de alongamento e
de tênis, além de se divertir no parque
aquático liberado para os hóspedes.
Ponta do Apaga Fogo, 60, Arraial
d’Ajuda.

CASA LA TORRE TRANCOSO Se você
quer experimentar o luxo rústico de
Trancoso e ainda ficar no burburinho do
Quadrado, este hotel boutique vai superar
suas expectativas. A belíssima vista para
o mar, a delicada decoração e o equilíbrio
entre requinte e natureza são de cair o
queixo. Pça. São João (Quadrado), Trancoso.

CAMPO BAHIA HOTEL VILLAS SPA É
como se você estivesse em sua própria
casa de praia, mas com as comodidades
de um hotel de luxo, no charmoso vilarejo
de Santo André, em Santa Cruz Cabrália.
Você fica bobo de ver a elegância e
privacidade das 14 villas, decoradas com
o que há de mais sofisticado no design
brasileiro e internacional. Av. Beira Mar
1.885, Santo André, Santa Cruz Cabrália.

LUXO

LA TORRE RESORT Nada
é mais relaxante do que
contar com o sistema Tudo
Incluído e ainda aproveitar uma estrutura
sofisticada, com direito a barraca de
praia em frente ao mar da Praia do Mutá.
Em uma área de preservação ecológica,
o resort oferece oito piscinas e farta
programação de lazer, que tem até
parede de escalada, arvorismo e quadras
esportivas. E os pais podem descansar
enquanto as crianças se divertem com a
recreação. Av. Beira Mar, 9.999, Mutá.

HOTEL KÛARA Restinga, mangue,
falésias e mar compõem a paisagem
que você vai saborear a todo momento
neste hotel pé na areia, integrado à
natureza da Praia da Pitinga, em Arraial
d’Ajuda. É lindo ver o sol nascendo do
mar. Não à toa, o nome do hotel, Kûara,
quer dizer “sol” na língua tupi. E o spa
tem a marca L´Occitane. Estr. de Pitinga,
s/no, Arraial d’Ajuda.

CAMPO BAHIA HOTEL VILLAS SPA

Café da manhã incluído
All Inclusive
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito no hotel todo
Estacionamento gratuito
Pet friendly
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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PORTO SEGURO
COMBINA COM...
CARAÍVA

A famosa Praia do
Espelho fica próxima
a este tranquilo
vilarejo, que tem ruas
de areia e é banhado
por uma mistura de
mar com rio. A 102
km de Porto Seguro.

ABROLHOS

O arquipélago, localizado a 70 km da costa da cidade de Caravelas, abriga
um santuário marinho ao redor de suas cinco ilhas. Ali é uma das regiões
preferidas de reprodução para as baleias jubarte, de junho a novembro. De
quebra, está entre as melhores áreas de mergulho no Brasil, sendo possível
descer até 20 m de profundidade.

PRADO

Os passeios de
barco para avistar
baleias jubarte
dão fama a Prado,
que ostenta
falésias com 30 m
de altura e praias
praticamente
desertas, como
a da Paixão,
Corumbau e
Cumuruxatiba.
A 200 km de
Porto Seguro.

PRAIA DE CUMURUXATIBA

Gostou das nossas dicas? Pois a CVC organiza seu roteiro completo, combinando
qualquer destino acima com Porto Seguro. Você pode escolher hotéis, passeios e
muitos outros serviços nesses locais, à sua escolha.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...
• Assistência CVC 24h antes, durante e depois da viagem
• Flexibilidade total para montar a viagem do jeito que preferir
• Pagamento com parcelamento em mais vezes
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

FOTO: VINÍCIUS BRANDÃO / DIVULGAÇÃO

A maior agência de turismo da América Latina
CVC 24h: 3003-2977
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Cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum: consulte condições para ¹anuidade grátis.

FOTO: SHUTTERSTOCK

O cartão CVC Itaú Visa Platinum é o único
que parcela a viagem em mais vezes, sem juros,
com benefícios exclusivos no destino.
E você pode ter direito a anuidade grátis¹.

