
 
 

 

Brasilidade: Txai Resort Itacaré 
Tarifa especial agosto 

6 dias, 5 noites 
Itacaré – Bahia, Brasil 

 

 
 
Txai Itacaré vai muito além da hospedagem, uma 
filosofia praticada diariamente do bem-estar e 
bem receber se traduz em oferecer momentos 
únicos em um refúgio que transmita, em cada 
detalhe, o conforto e a simplicidade. 

A partir de   
R$ 2.849,00 por pessoa em apartamento duplo  
  
Saiba mais  
  
Uma pequena cidade situada na Costa do Cacau, 
ao sul da Bahia. Um lugar para se reconectar com 
a natureza e mergulhar num oceano de alegria. 
Um destino que oferece praias paradisíacas, 
aventura, esportes aquáticos, Mata Atlântica, 
cachoeiras. Perfeito para surf ou relaxar ouvindo o 
barulho do mar! 
Uma das características marcantes, é a variedade 
de praias. Algumas extensas com imensos 

coqueirais, outras menores, contornadas por 
morros cobertos pela mata. Outras praias são 
localizadas dentro da cidade e possuem ótima 
infra-estrutura.  
 
Destaques:   

• Um hotel construído em uma antiga 
fazenda de produção de coco e cacau, com 
noventa e dois hectares de Mata Atlântica; 

• 5º noite de hospedagem free; 

• Deliciosa caixa de cocada – Exclusividade 
para clientes Just Tur; 

• Culinária leve com produtos da terra em 
pratos preparados artisticamente; 

• Paraíso natural e histórico brasileiro; 

• Hospedagem exclusiva em um membro do 
Relais & Châteaux. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia - Txai Resort 

Chegada ao hotel por conta própria e check-in. 

O hotel: 

Construído em uma fazenda de 92 hectares, na praia de Itacarezinho, a 15 km de Itacaré; seu litoral baiano 
é o único com a presença de costões rochosos que escondem, em suas enseadas, pequenas e delicadas 
praias de areia fina, águas de coloração verde esmeralda, apresentando temperatura quente o ano todo, 
com uma faixa extensa de areia branca e macia, repleta de coqueiros a beira-mar. 

O hotel fica dentro de uma propriedade de 100 hectares de Mata Atlântica nativa, antiga fazenda de coco 
e cacau, bem em frente ao mar e que faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) Itacaré – Serra Grande.  
Os bangalôs exclusivos garantem aconchego e privacidade, com absoluto conforto. Os restaurantes servem 
culinária leve com produtos da terra em pratos preparados com arte. Os atendimentos, terapias, 
massagens, banhos e tratamentos estéticos do Shamash Healing Space garantem saúde e bem-estar. As 
salas de estar possuem sofás macios e a biblioteca possui os melhores livros de fotografia do Brasil. O hotel 
realiza jantares românticos em pontos estratégicos das propriedades. A música ambiente é criteriosamente 
selecionada. Danças e apresentações folclóricas podem animar jantares à luz da lua, ou ao crepitar das 
fogueiras.  
Esqueça o mundo e celebre o amor. Desfrute de um jantar romântico e privativo no Txai Itacaré. Luz de 
velas, flores sobre a mesa, pratos especiais criados pelo experiente chef e uma paisagem cinematográfica. 
A harmonia é plena nesse momento gastronômico especial (consultar valores).  

2° dia - Txai Resort 

Comece bem o dia tomando um delicioso café da manhã, que sempre é preparado na hora. Serão servidos 
quitutes da culinária baiana, queijo coalho no fogão à lenha, sucos e frutas tropicais, água de coco, tapiocas 
recheadas, e uma farta opção de pães, bolos, sanduíches e frios.  

Saboreie os segredos da culinária brasileira com assinatura Relais & Châteaux. Desperte o paladar para a 
gastronomia refinada de cozinha, em pratos elaborados e servidos com arte. 

A região:  

Itacaré, terra de Jorge Amado, do candomblé, da capoeira e do samba, guarda outra surpresa: um povo 
alegre, colorido e que sempre dá a volta por cima. Suas ruas de pedra e seus casarões coloniais preservam 
relíquias históricas da era do ouro negro, quando os barões do cacau ajudaram a cidade a crescer.  
Impossível não se apaixonar pela beleza, tempero, história, ginga e cores de Itacaré.  
Localizada a 14º ao sul do Equador, no Sul da Bahia, na região conhecida como Costa do Cacau, Itacaré está 
dentro de uma faixa de clima tropical, com uma média de temperatura de 27ºC (80ºF) proporcionando 
assim um clima agradável e de sol o ano todo.  

Mesmo nos dias mais quentes do verão (de dezembro a fevereiro), quando a temperatura pode chegar aos 
38ºC (100 ºF), uma brisa tropical e fresca sopra constantemente do mar. As chuvas ocorrem com mais 
frequência durante os meses de junho a agosto, mas estão bem distribuídas ao longo do dia, alternando 
momentos de sol com chuvas rápidas e refrescantes.  



 
 

3° dia - Txai Resort 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

Preocupada com o bem-estar e segurança, a Casa de Passeios do Txai Itacaré oferece guias treinados, 
qualificados e equipados, para você realizar passeios na região.  

Todas as atividades de ecoturismo promovidas respeitam o ambiente, minimizando o impacto na natureza.  
O Txai Itacaré é cercado pela riquíssima Mata Atlântica e está localizado de frente para o mar baiano. A 
região possui belíssimas trilhas e paisagens que te convidam gentilmente para uma caminhada energizante. 
A cada nova parada, seus olhos se surpreendem ainda mais. Diversos roteiros te esperam no Txai Itacaré.  
 
4° dia - Txai Resort 

Café da manhã no hotel.  

Dia livre para atividades pessoais.  

5° dia - Txai Resort 

Café da manhã no hotel.   

Dia livre para atividades pessoais. 

6° dia - Txai Resort 

Café da manhã no hotel e check-out.  

 

  INCLUI 

• 5 noites de hospedagem com café da manhã servido no restaurante Orixás;  

• 1 Caixa de cocada – Exclusividade para clientes Just Tur; 

• Kit personalizado Just tur com 01 pareô Brasilidade. 
 
NÃO INCLUI 

• Traslados; 

• 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 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 “Pacote inclui”. 



 
 

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Relais & Châteaux 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 5.698,00 BRL 2.849,00 BRL 2.367,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Itacaré - Txai Resorts (Apartamento Superior) 
 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 6.978,00 BRL 3.489,00 BRL 2.900,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Itacaré - Txai Resorts (apartamento luxo)  

 
*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 31/08/2020 - Durante períodos de congressos internacionais, eventos e datas 
comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso de 
suplemento;   
Crianças: uma criança de até 12 anos tem a hospedagem free desde que acompanhada de um 
adulto na mesma acomodação;  
Check-in: 14h   
Check-out: 12h   
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações.   
Notas importantes:   
Acrescentar 5% de ISS sobre as diárias;  
Política CHD: Uma (01) criança de até 12 anos tem a hospedagem free desde que acompanhada 
de adulto na mesma acomodação. Caso seja hospedado em outra acomodação, será cobrado 
valor integral do valor do programa. Para duas (02) crianças de até 12 anos na mesma 
acomodação será cobrado 15% do valor do programa apresentados neste tarifário. O hotel 
disponibiliza berço mediante solicitação prévia ; 
Cancelamento até 45 dias antes da data de entrada isento de multa;  
Cancelamento até 30 dias antes da data de entrada 50% de multa;  
Cancelamento após 15 dias da data de entrada 100% de multa.  



 
 

Traslado in/out aeroporto ilhéus Txai resort aeroporto ilhéus. Os traslados são realizados em vans 
modernas e confortáveis, equipadas com ar condicionado ou podem ser feitos em carros 
privativos.  
Regular ida e volta: R$ 640,00 para até duas pessoas no mesmo carro.  
Privativo ida e volta: R$ 895,00 para até duas pessoas no mesmo carro.  
Para 01 criança de até 12 anos acompanhada de adulto o traslado será cortesia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  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 06 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros 
cartões.  

 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época: 

Localizada a 14º ao sul do Equador, no Sul da Bahia, na região conhecida como Costa do Cacau, Itacaré está 
dentro de uma faixa de clima tropical, com uma média de temperatura de 27ºC (80ºF) proporcionando assim 
um clima agradável e de sol o ano todo. 

Mesmo nos dias mais quentes do verão (de dezembro a fevereiro), quando a temperatura pode chegar aos 
38ºC (100 ºF), uma brisa tropical e fresca sopra constantemente do mar. As chuvas ocorrem com mais 
freqüência durante os meses de junho a agosto, mas estão bem distribuídas ao longo do dia, alternando 
momentos de sol com chuvas rápidas e refrescantes. 

Como chegar: 



 
 

O Txai Resort Itacaré está localizado na paradisíaca praia de Itacarézinho, distante 15 km da cidade de 
Itacaré, 48 km de Ilhéus e 350 km de Salvador, na costa sul do estado da Bahia, conhecida como Costa do 
Cacau. 

Via aérea: Voos regulares com destino a Ilhéus (IOS) - Aeroporto Jorge Amado 

Belo Horizonte 1h40 minutos 

São Paulo 2 horas 

Brasília 2h10 minutos 

O Txai possui uma sala VIP no aeroporto de IOS para que seus hóspedes esperem pelo transfer com toda a 
comodidade e segurança. Disponibilizamos transfer do aeroporto de Ilhéus até o Resort (sobretaxa). 

Via terrestre: O acesso ao Txai é feito exclusivamente pela rodovia BA-001, estrada que liga Ilhéus a Itacaré 
com duração aproximada de 50min. 

Dirigindo do Sul, a melhor opção é a BR-101, com destino à cidade de Itabuna e depois à cidade de Ilhéus 
para encontrar a BA-001. 

Dirigindo do Norte, a opção é a mesma BR-101 com destino a Uruçuca, seguindo para Ilhéus até a BA-001. 

Tempo estimado de viagem: 

Itabuna Itacaré 1h30 minutos 

Porto Seguro Itacaré 6 horas 

Salvador Itacaré 7 horas, via FerryBoat 6 horas 

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:  

EDUCAÇÃO AMBIANETAL 

 



 
 

TXAI CONSCIENTE - turismo sustentável é uma realidade no Txai Itacaré. Os colaboradores recebem aulas e 
palestras ministradas pela equipe do ICT (Instituto Companheiros do Txai), para conhecer assuntos como 
reciclagem, compostagem, tratamento de água, esgoto e também biodiversidade. 

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA - Conectar-se à comunidade local é uma ótima forma de descobrir a 
realidade da região e criar melhorias. O Txai Itacaré possui projetos que levam os turistas em passeios 
educativos, para ganhar consciência e colaborar com o desenvolvimento das comunidades locais. 

COMUNIDADES CONSCIENTE - Envolvido com as escolas públicas e núcleos educacionais da região, o Txai 
Itacaré ministra aulas e palestras de boas práticas socioambientais para os alunos. O projeto planta 
sementes nas novas gerações e cria um futuro mais consciente. 

 


