
 
 

 

Promoção Kûara Hotel: Compre 6 Pague 5 
7 dias, 6 noites 

Arraial d’Ajuda – Bahia, Brasil  

 

 
 

 
 
A natureza em sua mais perfeita tradução. Uma 
paisagem que revela a exuberância da restinga, do 
mangue e das tão características falésias. Aqui, 
nem bem o dia nasce e uma bola de fogo emerge 
do mar. Kûara, diriam os índios na língua Tupi.  
 
A partir de 
 
R$ 2.962,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
Arraial d’Ajuda é o primeiro santuário mariano do 
Brasil, uma charmosa vila no litoral sul da Bahia, 
localizada entre o mar e as lindas falésias da costa 

do descobrimento, cercada pela Mata Atlântica, 
guardando segredos e tesouros de belezas 
naturais. 
 
Destaques: 

• Pague 5 noites e ganhe 1 noite; 

• Praia privativa; 

• Hospedagem com design contemporâneo 
e ambiente único; 

• Piscina de borda infinita; 

• Reserva de Mata Atlântica, envolto na 
vegetação e testemunhando o encontro do 
rio e o mar; 

• Areias brancas e águas quentes da Bahia.

 

  ROTEIRO 

1° dia Porto Seguro > Arraial d’Ajuda > Kûara Hotel 

Chegada ao Aeroporto de Porto Seguro e traslado ao hotel Kûara, a duração estimada é de 30 minutos. 
 
O hotel: 



 
 

Um hotel com alma e veracidade. A construção do hotel foi feita com artesanato da região, combinado com 
o desejo de oferecer uma experiência exclusiva. Um bom exemplo são as 130 luminárias pendentes de fibra, 
localizadas no restaurante e feitas por hábeis mãos locais. A imagem é a de uma floresta de luz, com efeitos, 
movimento e poesia. As louças artesanais, produzidas de pedra sabão, vêm de Minas Gerais, da Brasart de 
Ouro Preto, e os sousplats de coco também são produzidos por mão de obra local. O trabalho da artista 
plástica Rita Lessa nas peseiras, almofadas, passadeiras e jogos americanos, partiu do conceito de 
representar a brasilidade das nossas cores de uma forma contemporânea. O artesanato, a cultura, a língua 
nativa, os elementos naturais, a presença de outras tradições do Brasil. Tudo são pensados para inspirar e 
trazer ao hóspede uma atmosfera exclusiva, que soma a simpatia baiana, a hospitalidade mineira e a 
versatilidade de poder dialogar com qualquer parte do mundo. 

2° dia Kûara Hotel 

Café da manhã no hotel, o Buffet matinal é uma festa para os olhos e o paladar. Frutas, pães artesanais, 
queijos, bolos e geleias como um convite ao prazer. 

Dia livre para atividades pessoais. 

Sobre a região:  

As várias faces de uma mesma experiência no litoral baiano. A região traz particularidades multiculturais 
proporcionando intensidades. Há tempo e espaço para sossego, badalação, aventura e história. Como você 
prefere se encantar hoje? 

Arraial d’Ajuda é um distrito repleto de praias paradisíacas e pontos históricos. Ao cair da noite, a atmosfera 
ganha novos tons nesse cenário rústico e iluminado com lojas e restaurantes acolhedores. A Vila concentra 
grande número de estrangeiros moradores, o que cria um clima vibrante, com uma cultura própria em que 
brasilidade e internacionalidade convivem muito bem. 

3° dia Kûara Hotel 

Café da manhã. 

Dia livre para atividades pessoais. 

Vamos falar um pouco das praias da região. 

CARAÍVA - Vila com ruas de areia, sem tráfego de veículos, esbanja aconchego e rusticidade. Um destino que 
oferece o espetacular encontro entre o rio e mar, despertando uma sensação única a todos aqueles que se 
rendem aos seus encantos. 

  
PRAIA DE ESPELHO - A praia que leva esse nome por formar incríveis espelhos d’água na maré baixa fica a 
cerca de uma hora de Trancoso. As águas claras, as formações de corais e a areia branca compõem uma bela 
e convidativa paisagem. Para a visita, é importante consultar a tábua das marés. 



 
 

TRANCOSO - Há muitos bons motivos para as celebridades buscarem refúgio por aqui. Trancoso possui belas 
praias de águas cristalinas e uma história de grande riqueza, com muita personalidade. Visitantes de todos 
os países ficam apaixonados pelo cenário e pelo atendimento caloroso dos locais. 

 RIO DA BARRA - Uma praia com um cenário exuberante, e as marés baixas e calmas formam piscinas naturais 
com águas mornas e convidativas. É possível fazer caminhadas sobre sua extensa faixa de areia. Leve sua 
garrafinha de água e um chapéu. Divirta-se! 

TAÍPE - Quase deserta, a Praia de Taípe é cercada por mata nativa e com falésias que chegam a 50 metros 
de altura, proporcionando ao visitante um espetáculo à parte. A natureza pulsante traz o clima mais roots 
da Bahia. Para guardar na memória. 

4° dia Kûara Hotel 

Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. 

Aproveite o Bar da Praia: 

Se não dá vontade de sair da frente do mar, tudo bem. Comidinhas, petiscos e drinks incríveis vão até você. 
Afinal, o atendimento impecável do Kûara também adora um pé na areia. Veja os destaques do cardápio e 
aproveite. 
 
5° dia Kûara Hotel 

Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. 

Que tal dar uma voltinha? O Kûara fica a 5 minutos da charmosa Vila de Arraial D’Ajuda, que conta com 
uma grande diversidade de lojinhas de artesanato, bares e restaurantes em suas lindas ruas como a do 
Mucugê, Beco das Cores, Broadway e o Largo d’Ajuda.  
 
6° dia Kûara Hotel 
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. 

7° dia Kûara Hotel > Porto Seguro 
Café da manhã e check-out no hotel. 
Traslado ao aeroporto de Porto Seguro. 

 

  INCLUI 

• Traslado privado de chegada e saída; 

• 6 noites de hospedagem no Kûara Hotel com regime de café da manhã; 

• Recepção e mimo especial no quarto; 

• Amenities L’Occitane nos quartos; 

• Seguro Viagem GTA Nacional R$ 30.000. 
 



 
 

NÃO INCLUI 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos internacionais de chegada / saída; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Tarifa inclui”. 
  

VALORES e CONDIÇÕES 
 

  Boutique 

Single* Duplo* 

BRL 5.878,00 BRL 2.962,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

ARRAIAL D’AJUDA - Kuara Hotel (Superior) 

São 4 suítes com 35m², varanda com cadeiras de descanso para você aproveitar seus dias. Cama box 

casal e enxoval Trussardi, smart tv led 44'', Sky com canais digitais e ar condicionado, wifi, frigobar 

e máquina de café expresso. A suíte superior dispõe de banheiro com roupões de banho, espelho 

principal e mais dois de apoio, sendo um com iluminação led para a maquiagem perfeita e outro 

para uso dentro do box. Cada suíte também conta com balança, secador de cabelos, amenities 

L’Occitane, além de rádio relógio com entrada USB, cortinas com black out, telefone e cofre. 
 

 

  Boutique 



 
 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 9.004,00 BRL 4.522,00 BRL 4.014,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

      

ARRAIAL D’AJUDA - Kuara Hotel (Super luxo)  

Você merece esse conforto. São 13 suítes com 59m², ampla varanda e cadeiras de descanso, camas 

box queen size e enxoval Trussardi, smart tv led 44”, sky com canais digitais, ar condicionado, 

frigobar e máquina de café expresso. No amplo banheiro há duas duchas, pia com duas cubas, 

roupões de banho, 02 espelhos principais com mais 02 espelhinhos, sendo 01 com iluminação led 

para melhor conforto e comodidade para maquiagem e outro para uso dentro do box. Cada suíte 

conta com balança, amenities L’Occitane e secador de cabelo. 08 suítes conjugáveis. 

 
*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 
confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 
 
CONDIÇÕES: 
Validade: até 30/11/2020 - Durante períodos de congressos internacionais, eventos e datas 
comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso de 
suplemento; 
Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições devem 
ser consultadas; 
Crianças: de 0 a 03 anos cortesia, a 1º criança de 04 a 10 anos, cortesia. Cortesia de criança no 
mesmo apto dos pais e/ou responsáveis (exceto na categoria Superior). Crianças acima de 10 anos 
pagam como adulto. 
Check-in: 14h 
Check-out: 12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações.   
Notas importantes:  
Não é permitido fumar dentro das suítes;  
O hotel não aceita animais de estimação; 
Early check-in’’ ou ‘’late check-out’’, deverão ser negociados diretamente com a recepção e estarão 
sujeitos a disponibilidade e taxas; 

Superior: 02 pessoas, incluindo chd free (01 cama de casal); 

Super Luxo: 03 adultos + 01 CHD Free (01 cama de casal com 01 de solteiro ou 03 camas de solteiro 

+ berço ou sofá cama para o chd free). 

 

  



 
 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação  
 
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros 
cartões  

 
 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época: 
Durante o ano inteiro é possível visitar Arraial d'Ajuda, as temperaturas tem a média anual de 25ºC mas 
chegando aos seus 40ºC no verão - entre os meses de novembro e março, alta temporada. A baixa temporada 
é durante os meses de maio e junho, antes das férias escolares, em alguns casos restaurantes e lojas fecham.  
 
Como chegar: 
O hotel está localizado apróx. 10,5 km de distância do Aeroporto Internacional de Porto Seguro (BPS), apróx. 
55 min. Seguindo o trajeto do aeroporto, é necessário pegar uma balsa para atravessar. Consultar horários 
da balsa.  
 
O que levar: 
Roupas casuais para dia. Lembre-se você está na praia. Leve roupas leves e confortáveis, separe algumas 
para jantares informais e casacos leves para os ventos constantes. É possível passar grande parte do dia com 
roupas de banho e saídas de banho.  
  
• Roupas de banho;  
• Óculos de sol;  
• Chapéu ou boné;  
• Protetor solar;  
• Par de chinelos;  
• Toalha;  
• Saídas de praia; 
• Bolsa de praia;  
• Medicamentos pessoais.  
 
Curiosidades: 
As várias faces de uma mesma experiência no litoral baiano. A região traz particularidades multiculturais 
proporcionando intensidades. Há tempo e espaço para sossego, badalação, aventura e história.   
Um convite ao prazer. Arraial d’Ajuda é um distrito repleto de praias paradisíacas e pontos históricos. Ao cair 
da noite, a atmosfera ganha novos tons nesse cenário rústico e iluminado com lojas e restaurantes 



 
 

acolhedores. A Vila concentra grande número de estrangeiros moradores, o que cria um clima vibrante, com 
uma cultura própria em que brasilidade e internacionalidade convivem muito bem. 

 

 


