
 
 

 

No ritmo da natureza:  
Península de Maraú na Casa dos Arandis 

4 dias, 3 noites 
Maraú – Bahia, Brasil 

 

 

 
 
A Península de Maraú é uma área de proteção 
ambiental, de riquíssima biodiversidade. Se 
hospedar em um pequeno e exclusivo hotel 
boutique, construído entre os coqueirais de 
forma sustentável é a melhor maneira de 
descobrir o quanto esse lugar é especial! 
 
A partir de  
R$ 1.934,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
A Península de Maraú possui mais de 40 km de 
praias quase desertas, dentre elas Taipu de Fora, 
considerada uma das mais bonitas do Brasil. A 
paisagem se transforma completamente com a 
variação da lua e das marés. Você vai poder 
observar dezenas de piscinas naturais que se 
formam durante a maré baixa, repletas de peixes 
e fauna marinha que surgem nos recifes de 
corais. Sua natureza ainda abrange lagoas de 
água doce, florestas tropicais e uma das maiores 
áreas de manguezais do Brasil protegidas pelo 
governo. Formada por pequenos vilarejos, Barra 

Grande é o maior da península e preserva ainda a 
simplicidade da população local. 
 
Destaques: 
 
• Hospedagem em um pequeno e exclusivo 
hotel boutique, charmosamente construído entre 
os coqueirais de forma sustentável; 
• Produtos orgânicos vindos da própria 
horta; 
• Aos domingos, seleção de pizzas 
artesanais feitas no forno à lenha onde você é 
chef; 
• Espreguiçadeiras confortáveis na praia. O 
hotel disponibiliza walkie talkie para você fazer 
seu pedido direto ao Bar sem precisar se 
preocupar; 
• Possibilidades de contratação de passeios 
tais como: Baia de Camamu, Ilha da Pedra Furada, 
encontro das águas na Cachoeira do Tremembé, 
Floresta das Bromélias, Sup pelos Manguezais & 
Picnic Chic em Ilha Tropical, observação de 
baleias, etc. 
 

 
 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia - Casa dos Arandis 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 

O hotel: 

Na Casa dos Arandis, o casal de proprietários Nana e Cacau abrem as portas para você como se 
recebessem um grande amigo. Com uma recepção dessas, você se sente completamente à vontade. O 
clima caseiro se reflete na comida, ponto forte do hotel, onde uma experiente chef baiana prepara suas 
refeições, indo desde as simples e saborosas tapiocas até pratos sofisticados com frutos do mar. O clima 
de paz e conforto aumenta por causa do local, uma praia praticamente deserta. Se estiver procurando 
algo mais, não faltarão atividades para se conectar com a natureza!  
 
2° dia - Casa dos Arandis 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

A região:  

Situada entre a Costa do Dendê e a Costa do Cacau, tendo como principais cidades próximas, Ilhéus e 
Salvador, a Península de Maraú é uma área de proteção ambiental, possui fauna e flora exuberantes, de 
riquíssima biodiversidade. Com mais de 40km de praias semi desertas, dentre elas Taipu de Fora, 
considerada uma das mais bonitas do Brasil. A paisagem se transforma completamente com a variação 
da lua e das marés. Você vai poder observar dezenas de piscinas naturais que se formam durante a maré 
baixa, repletas de peixes e fauna marinha que surgem nos recifes de corais. Sua natureza ainda abrange 
lagoas de água doce, florestas tropicais e uma das maiores áreas de manguezais do Brasil protegidas pelo 
governo. Formada por pequenos vilarejos, Barra Grande é o maior da península e preserva ainda a 
simplicidade da população local.  

O hotel dispõe de várias atividades (custo extra). 

As belezas da Baia de Camamu  

Esse passeio é a melhor opção para se ter uma ideia do tamanho e da beleza da Península do Maraú. A 
terceira maior baía do Brasil, que reúne uma infinidade de ilhas, praias e rios. Para conhecê-la, 
providenciamos o aluguel de barcos rápidos cobertos que saem do Porto do Jobel, cerca de 6 km de 
distância da Casa dos Arandis. O caminho passa pelas ilhas de Goió, Sapinho e Pedra Furada, parando em 
restaurantes, onde você pode comer frutos do mar e assistir ao lindo e famoso pôr do sol.  

Os segredos da Ilha da Pedra Furada 

Visitar a Ilha da Pedra Furada é uma incrível oportunidade de estar em meio à natureza intocada. Além 
disso, lá você vai poder observar uma curiosa peculiaridade do local, que é a sua formação geológica 
exótica. Isso porque o chão é coberto de cascalhos e todas as pedras são, de fato, furadas. Um destaque 
é um arco natural de pedra, que foi moldado pelas águas azuis que batem forte na pequena ilha, e hoje 
abriga uma imagem de Iemanjá. O passeio dura cerca de 2h. 

Observação de baleias 



 
 

As baleias jubarte visitam a costa brasileira entre os meses de julho e outubro, nos proporcionando um 
espetáculo da natureza, com mães e filhotes nadando e às vezes saltitando a uma distância de até 50m 
da embarcação. Informações e vídeos sobre a vida das baleias são exibidos durante o transporte do hotel 
até o porto de onde sai as embarcações. O passeio dura cerca de 4 a 5 horas e é conduzido por 
profissionais certificados e autorizados pelo Ibama. Está sujeito às condições climáticas. 

3° dia - Casa dos Arandis 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

O hotel dispõe de diversas atividades (custo extra). 

O encontro das águas na Cachoeira do Tremembé 

Só o caminho em si já é um passeio que vale a pena. Durante o percurso você vai poder observar a 
vegetação do mangue e conhecer o outro lado de Barra Grande. Ao chegar à cachoeira você vai se 
deparar com um fenômeno natural que é único no Brasil: lá as águas caem a 5m de altura e dali correm 
diretamente para o oceano. 

E há também uma deliciosa surpresa! A lancha estaciona exatamente debaixo da queda d’água e já dali 
você vai poder se banhar e lavar a alma. 

Uma viagem no tempo: Floresta das Bromélias 

Um passeio é feito em um carro 4x4, passando pela trilha entre a praia e a lagoa do Cassange, você 
chega até uma floresta mágica e única, que abriga bromélias que atingem de 2 a 3 m de altura. É 
como se você estivesse na Pré-História! E esse é outro fenômeno que, no Brasil, só ocorre na Península 
do Maraú. 

Snorkel em Piscinas de Corais 

Na lua cheia ou nova, a maré seca das manhãs faz com que piscinas transparentes se formem nos recifes 
de corais de Algodões, Arandis e Taipus de Fora. Nos Algodões, caminhe 15min até chegar nas lindas 
piscinas naturais. Nos Arandis, a caminhada é de 20min. Se você procura exuberância, Taipus de Fora 
possui as mais famosas piscinas da Península. Elas ficam a cerca de 20 km do hotel e o percurso dura 
30min. Fornecemos equipamento de mergulho gratuito. 

4° dia - Casa dos Arandis 

Check-out no hotel. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

  INCLUI 

• 3 noites de hospedagem no Casa dos Arandis com café da manhã; 

• Seguro Viagem Gta Nacional 30.000. 
 
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 
 

  
Boutique 
Baixa Temporada 

Duplo* 

BRL 1.934,00 

*Preços por pessoa 

Triplo* 

BRL 1.850,00 

*Preços por pessoa 

Maraú - Casa dos Arandis (Casa das Bromélias)  

 

 

 

  



 
 

  
Boutique 
Média Temporada 

Duplo* 

BRL 2.102,00 

*Preços por pessoa 

 

 

 

Triplo* 

BRL 1.880,00 

*Preços por pessoa 

 

Maraú - Casa dos Arandis (Casa das Bromélias)  

 

*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: Até 2 anos, o berço não custo adicional, acima dessa idade valor do triplo; 
Check-in: 14h 
Check-out:12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações.  

Notas importantes: 

Baixa temporada: 01/05/2020-31/08/2020; 

Média temporada: 01/09/2020-30/11/2020; 

Quarto triplo é com cama extra; 

É cobrada taxa de 5%(ISS) sobre o valor da diária, e 5% de taxa de serviço sobre o valor do 

check-out; 

Os extras serão quitados no check-out (hotel não aceita cartões de crédito/débito). 
 

 
 



 
 

  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 

 
  

 

 


