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PENÍNSULA DE MARAÚ 
 
 
 

 
 

Península de Maraú, Barra Grande, Bahia, Brasil – 5 dias, de 05/02/16 a 09/02/16. 
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A EXPERIÊNCIA 
Com a filosofia do bem viver e do bem receber em mente, desde 1996 
em uma área de quatro hectares no meio da Península de Maraú, a 
Pousada Lagoa do Cassange foi nascendo e se moldando à natureza em 
seu entorno. 
 
A pousada combina conforto e simplicidade, ambiente harmonioso e 
pessoas hospitaleiras, eficiência e dedicação, deixando sua estadia mais 
prazerosa e descontraída. 
 
Sua infraestrutura traz área de lazer com caiaques e canoa, mesa de 
xadrez, ping-pong, quadra de vôlei, frescobol, sala de TV (Sky), internet 
e uma vasta biblioteca com títulos em diversos idiomas. Temos à 
disposição um acervo em DVD e CDs. 
 
ACOMODAÇÕES 
Espalhados entre os coqueiros, na beira da praia, estão distribuídos 
cuidadosamente 14 bangalôs individuais, proporcionando assim mais 
privacidade e tranquilidade, todos com vista para o mar. 
 
Cada bangalô dispõe de cama de casal e bicama de solteiro, abajures 
de leitura, mesa com cadeiras estofadas, minibar silencioso, telefone, 
CD player e cofre eletrônico com espaço suficiente para notebook. Na 
sacada, duas redes para descanso. 
 
A água da ducha é de aquecimento solar. Para o seu conforto térmico 
dispomos do climatizador de ambiente, ventilador de teto e ar 
condicionado tipo split. 
 
RESTAURANTE 
A Culinária Baiana é a mescla harmônica das tradições portuguesas, 
africana e indígena. Saborear estas delícias é uma inesquecível 
experiência. O restaurante, com vista privilegiada para o mar, serve um 
variado café da manhã com especialidades baianas, sucos, tapioca, 
banana da terra, pães brancos e integrais, bolos, granola, cereais, 
iogurte natural, e frutas tropicais e outras delicias. 
 
O cardápio do almoço e do jantar é elaborado à base de frutos do mar, 
peixes, frango, massas italianas, saladas, legumes, soja e sopas. Se 
necessário, o restaurante pode preparar pratos vegetarianos e outros 
especiais de acordo com os seus desejos. Priorizamos a utilização de 
produtos orgânicos e integrais.  
 
Prove o delicioso bobó de camarão e a moqueca de peixe, regada com 
leite de coco e azeite de dendê e uma pitadinha de pimenta. 
 
ATIVIDADES 
Alguns dos passeios oferecidos pela pousada são: Caminhada da Mata 
Fome, Tanque, Ilha dos Tubarões; Ilhas da Baía de Camamú; Morro 
Bela Vista; Piscina Natural de Taipu De Fora; Trilha Pelas Cachoeiras do 
Tremembé; Barra Grande e Ponta do Mutá. 

 
 

 

MELHOR ÉPOCA 
É ótimo visitar a Península de 
Maraú em qualquer época do 

ano. O verão se estende de 
dezembro a março e o inverno 
vai de junho a agosto, mas as 
diferenças sazonais são muito 
baixas. Temperatura média de 
33°C durante o verão e média 
de 25°C durante o inverno. O 

verão é mais chuvoso e a 
cidade fica mais cheia e 

agitada, enquanto no inverno 
o clima é mais seco e a cidade 

fica mais tranquila. 
 

 
 

COMO CHEGAR 
Voo até Ilhéus e traslado de 

cerca de 3h até o hotel. 
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A REGIÃO 
Clique na imagem, abaixo, para explorar a região no Google Maps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

DIFERENCIAIS AURORAECO 

+ Viagem privativa, personalizada e flexível; 

+ Anfitriões e guias locais experientes e treinados; 

+ Pesquisa constante sobre o destino para sempre oferecer 

as melhores opções de acordo com cada perfil; 

+ Telefone de plantão durante a viagem. 

 

http://www.auroraeco.com.br/
mailto:reservas@auroraeco.com.br
https://pt-br.facebook.com/auroraeco
https://instagram.com/auroraeco
https://www.google.com.br/maps/place/Pousada+Lagoa+do+Cassange/@-8.3411063,-44.4080547,5.54z/data=!4m2!3m1!1s0x73eb92033e36e51:0xaea44130dd8ec69f


 
 

www.auroraeco.com.br  |  reservas@auroraeco.com.br  |  (11) 3086-1731  | Facebook  |  Instagram 

VALOR POR ACOMODAÇÃO POR NOITE 
 

ACOMODAÇÃO 

CATEGORIA SINGLE  DUPLO TRIPLO CRIANÇA 

Pé na areia R$ 642 R$ 840 R$ 1.036 R$ 101 

Coqueiral R$ 551 R$ 726 R$ 900 R$ 90 

Suíte Lagoa R$ 642 R$ 840 R$ 1.036 R$ 101 

 
OBSERVAÇÕES 

 Valores expressos em real (R$). 

 Os valores descritos na tabela correspondem ao custo por acomodação, por noite. 

 Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 Valores válidos para viagens feitas de 05/02/16 a 09/02/16. 

 Check-in às 14h e check-out às 12h. 

 Crianças com até 5 anos têm a estadia como cortesia. 
 
INCLUI 

 Hospedagem na Pousada Lagoa do Cassange com café da manhã e jantar. 
 
NÃO INCLUI  

 Passagens aéreas. 

 Traslado in/out (aéreo ou terrestre). 

 Despesas de ordem pessoal. 

 Early check-in ou late check-out. 

 Almoço e bebidas. 

 Gorjetas. 

 Taxas. 
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FORMAS DE PAGAMENTO 
 
DEPÓSITO E CARTÃO DE CRÉDITO 

 Depósito bancário: Sinal de 40% do valor total da viagem. 

 Cartão de crédito: Saldo em 3x sem juros, pago no ato da compra. 

 Cartões de crédito aceitos: Visa e Mastercard. 
 
 
DADOS BANCÁRIOS 
 

AURORAECO VIAGENS 

CNPJ: 04.964.782/0001-30 

Banco: Itaú Banco: Santander 

Agência: 7122 Agência: 0985 

Conta Corrente: 07489-6 Conta Corrente: 13000251-2 

 
DOCUMENTOS 

 Envie comprovante de depósito por fax (11 3086-1731) ou e-mail (reservas@auroraeco.com.br) para confirmar 
a sua reserva. 

 Logo após a confirmação do pagamento do sinal, a operadora enviará um e-mail ao cliente contendo o 
Formulário de Viagem e o Termo de Responsabilidade. Esses documentos devem ser preenchidos, assinados 
individualmente e entregues à operadora no máximo 30 dias antes da viagem, ou, o mais breve possível nos 
casos de embarque em menos de 30 dias.  

 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

 Perda de 10% do valor pago se o cancelamento ocorrer antes de 30 dias do início da viagem. 

 Perda de 20% caso ocorra entre o período de 30 dias a 21 dias antes da data do embarque. 

 Caso o cancelamento ocorra com menos de 21 dias da data de embarque, poderá haver estipulação de multa 
em percentual superior a 20% mediante a comprovação de gastos efetivamente dispendidos pela Auroraeco. 
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