
 
 

Brasilidade: Barracuda Beach Hotel  
4 dias, 3 noites 
Itacaré – Bahia, Brasil 

 

 
 
 
Localizado em meio à calma Mata Atlântica, e, ao mesmo tempo, a alguns passos do agito da principal rua 
de Itacaré, o hotel te convida a se conectar com a energia histórica da vila e o fluxo do mar. 
 
A partir de 
R$ 3.359,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais  
Com apenas 17 suítes, o novo Barracuda Beach Hotel é um refúgio em completa sinergia com a quase 
intocada natureza de uma das mais belas praias de Itacaré. 
Todas as áreas do hotel oferecem vista panorâmica para o mar e para a típica vegetação da região. Para 
além do restaurante, bar, piscina e área social, a cobertura é perfeita para uma sessão matinal de yoga ou 
um brinde ao pôr do sol. 
 
Destaques: 

• Welcome drink; 
• Vivência do novo luxo resultado da união entre cuidado nos detalhes e um serviço cheio de 

personalidade. 
 

  ROTEIRO 
 

1° dia - Barracuda Beach Hotel 
Chegada por conta própria e check-in no hotel. 
 
O hotel: 
Com apenas 17 Suítes, o novo Barracuda Beach Hotel é um refúgio em sinergia com a natureza quase 
intocada em umas das mais belas Praias de Itacaré. Em meio a Mata Atlântica e ao mesmo tempo a 
poucos passos da rua principal da cidade, convida os seus hóspedes a conectarem-se com a energia 
histórica da vila e com o flow do mar. 
O Hotel realiza o sonho de expansão do Conceito criado no Vila Barracuda, um Boutique Hotel que faz 
parte da comunidade de Itacaré desde 2013 e possui em seu DNA, a conexão BAHIA - SUÉCIA. 
A essência Barracuda é imprevisível e misteriosa. O desejo é de que cada hóspede consiga se desconectar 
do dia a dia e se reconectar consigo mesmo através de experiências únicas que Itacaré proporciona. O 
contato com os Nativos e atividades como o Surf, Yoga, Capoeira, Trilhas, Pesca, e outros, são o ponto 
forte da estada neste Destino 
O estilo de vida simples de Itacaré, torna todas essas experiências muito mais autênticas e inesquecíveis. 
A experiência Barracuda vai além. A Equipe que é composta por Nativos de Itacaré e amantes deste estilo 
de vida, e possui todo o conhecimento local para recomendar e organizar esportes e atividades junto a 



 

Natureza. 
Quando o assunto é Gastronomia, este conhecimento local é essencial para o Conceito das Cozinhas, pois 
todos os pratos são criados com os frutos do mar e ingredientes mais frescos encontrados a cada dia. 
Todas as áreas do Hotel possuem vistas panorâmicas do mar e da vegetação típica da região. 
Além do Restaurante, Bar, Piscina e área social, o Rooftop é perfeito para uma sessão de Yoga pela 
manhã ou para um drink no pôr do sol. 
 
2° dia - Barracuda Beach Hotel 
 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
O Barracuda dispõe de várias atividades extras, Passeios, aulas e diversas vivências únicas, criadas de 
acordo com o desejo de cada um (consulte valores). 
 
 
3° dia - Barracuda Beach Hotel 
 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Aproveite a gastronomia Barracuda que é única: 2 Restaurantes, 2 Chefes Nativos. Todas as receitas são 
inspiradas na conexão local e ingredientes frescos. 
 
Em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época do ano, você vai encontrar os mesmos sabores e 
temperos que encontra aqui. 
 
 
4° dia - Barracuda Beach Hotel 
Café da manhã e check-out no hotel. 

 

  INCLUI 
 

Tarifa Inclui: 

03 noites de hospedagem no Barracuda Beach Hotel com café da manhã; 

Kit personalizado Just tur com 01 pareô Brasilidade. 

 

Tarifa 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 “Tarifa inclui”. 

 
 

VALORES 
 

  Baixa temporada 

Single* 

BRL 6.718,00 
+  

BRL 671,80 taxas 

*Preços por pessoa 

Duplo* 

BRL 3.359,00 
+ 

BRL 335,90 taxas 
*Preços por pessoa  

Itacaré - Barracuda Beach Hotel (THE BARRACUDA SUITE 62 m 2)  



 

 
 

  Alta temporada 

Single* 

BRL 7.622,00 
+ 

BRL 762,20 taxas 

*Preços por pessoa 

Duplo* 

BRL 3.811,00 
+ 

BRL 381,10 taxas 

*Preços por pessoa 

Itacaré - Barracuda Beach Hotel (THE BARRACUDA SUITE 62 m 2)  

 

  Baixa temporada 

Duplo* Quadruplo* 

BRL 3.962,00 
+ 

BRL 396,20 taxas 

BRL 3.342,00 + BRL334,20 taxas 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

   

 
Itacaré - Barracuda Beach Hotel (THE CORNER SUITE 79 m 2) 

  

  Alta temporada 

Duplo* Quadruplo* 

BRL 4.413,00 BRL 3.794,00 



 

+ 
BRL 441,30 taxas 

+ 
BRL 379,40 taxas 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

   

Itacaré - Barracuda Beach Hotel (THE CORNER SUITE 79 m 2)  
 
CONDIÇÕES: 

Validade:  até 15/12/2021 – Exceto Réveillon e Carnaval; 

Crianças: 01criança de até 02 anos é cortesia, acomodada em berço mediante reserva. Crianças de 03 
à 12anos podem ser acomodadas em cama extra, com acréscimo de 30% no valo da tarifa do apto 
duplo; 
Check-in: 15h 
Check-out: 12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Para cancelamentos entre 90 a 30 dias de antecedência 
da data do check-in, será cobrada uma taxa de 5% do valor total da hospedagem + taxa da operadora 
que pode chegar a 20%; 
Para cancelamentos efetuados com menos de 30 dias de antecedência, será cobrada uma taxa de 
50% do valor total da hospedagem + taxa da operadora que pode chegar a 20%; 
A reserva será mantida até às 10h do dia seguinte a data prevista de chegada. Em caso de não 
comparecimento, liberaremos as Suítes reservadas e o cancelamento será taxado em 100% do total 
da hospedagem. Em caso de partida antecipada a data prevista na reserva, será cobrado o valor total 
da hospedagem. 

Notas importantes:  
A taxa acima corresponde a 10% de taxa de servido cobrado pelo hotel; 
Serviço de traslado privativo entre o aeroporto de Ilhéus > Hotel > Aeroporto: R$ 750,00 + 10% taxas; 

Baixa temporada: Até 15 de dezembro de 2020;01março a 30junho2021; 01 de setembro a 15 
dezembro21; 

Alta temporada: A partir de 15 de dezembro de 2020 até 28 de fevereiro de 2021;01 de julho de 
2021 a 31 de agosto de 2021; feriados nacionais e feriado de consciência negra; 

Consultar valores para Réveillon e Carnaval. 

The Barracuda Suite 62m2: iluminadas, aconchegantes e amplas. The Barracuda Suítes estão de 
frente para o Mar. São modernas e decoradas com tons e texturas naturais. A varanda privativa 
inspira momentos de contemplação da natureza. Fotografias capturadas em Itacaré trazem para 
dentro das Suítes um pouco da história da vida local. 
Vista Mar e Mata Atlântica | Cama de casal ou 2 Camas de Solteiro | Ar Condicionado | Wi-Fi Cortesia 



 

| TV a Cabo | Caixa Amplificadora de Som de Madeira | Minibar (extra charge) | Cofre | Nespresso | 
Secador de Cabelo | Roupões | Amenidades naturais de banho feitas à mão especialmente para o 
Barracuda 

The Corner Suíte 79m2: Localizada em uma das esquinas do Hotel, oferece vistas de tirar o fôlego. A 
sala de estar cria um ambiente ideal para leitura ou para curtir um som na caixa acústica Marshall. 
Decorada com elementos de designers brasileiros e iluminação aconchegante. Esta é a única suíte do 
Hotel que pode ser conectada à outra suíte. 

 

 
 

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

 

  INFORMAÇÕES 
 
 

 


