
Brasilidade: Campo Bahia Hotel Villas Spa - Retomada dos Sonhos  
4 dias, 3 noites  

Santa Cruz Cabrália – Bahia, Brasil  

 

 
 

Nascido do espírito de equipe, o Campo Bahia representa o novo luxo, descanso, relaxamento como 
também revitalização - um lugar de retiro luxuoso, na atmosfera idílica da costa brasileira, no estado 
da Bahia. Os donos do Hotel criaram um oásis dos sonhos com muito comforto e privacidade. 
 
A partir de 
R$  1.359,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais  
SANTO ANDRÉ com seus 800 habitantes, Santo André é um vilarejo de pescadores, que fica na união 
do rio "João de Tiba" com o mar. Aqui você pode passear pela vila - com seus barzinhos e lojinhas e 
mergulhar no estilo de vida baiano com toda sua simplicidade. O Campo Bahia - com todo o seu luxo - 
esta integrado em uma comunidade protegida no qual o tempo parece ter parado. 
 
Destaques: 
Mimo exclusivo Just Tur; 
01 passeio de barco para o casal navegando pelo Rio João de Tiba, para apreciar a exuberância da 
Mata Atlântica e manguezais ao pôr do sol; 
Desconto de 20% em terapias do Campo Bahia SPA ; 
Cortesia para locação de bicicletas e stand-up; 
Up -grade garantido de categoria dentro da Villa; 
Early check in e Late check out mediante disponibilidade. 

 
 
 
 
 



  ROTEIRO 
 

1° dia - Campo Bahia 
Chegada por conta propría e check-in. 
 
O hotel: 
Um começo fantástico de uma estória incrível: em junho de 2014 iniciou-se a estória de sucesso do 
Campo Bahia como CT de luxo para os campeões do futebol da seleção da Alemanha. Os "meninos" de 
Jogi Löw carregaram energia e força para as partidas, nesse ambiente harmonioso. A hospitalidade 
brasileira junto com a alegria de jogar dos alemães, os conduziu para a vitória do título. 
 
14 Villas luxuosas e cuidadosamente decoradas em frente a praia, com ambientes amplos, regados pela 
luz do sol e integrados na paisagem baiana. Obras de arte de renomados artistas alemães e brasileiros 
são um detalhe e completam o ambiente de maneira estilosa. É o lugar perfeito e predestinado para suas 
férias - no qual Wellness, atividades esportivas e culturais são unidas em um mesmo lugar. 
 
2° dia - Campo Bahia 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais.  
 
Ao fim da tarde faça um passeio de barco para o casal navegando pelo Rio João de Tiba, para apreciar a 
exuberância da Mata Atlântica e manguezais  – Benefício exclusivo Just Tur. 
 
3° dia - Campo Bahia 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
4° dia - Campo Bahia 
Café da manhã no hotel e check-out. 

 

  INCLUI 
 

• 03 noites de hospedagem no Campo Bahia com café da manhã servido no Restaurante Caju; 
 

• Passeio de barco para o casal navegando pelo Rio João de Tiba  -  Exclusividade Just Tur; 
 

• 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 “Pacote inclui”. 

 
 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  Luxo 

Single* Duplo* 

BRL 2.720,00 BRL 1.359,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Santo André - Campo Bahia Hotel Villas Spa (Suíte Luxo Villa Taba 
  

  Luxo 

Single* Duplo* 

BRL 3.728,00 BRL 1.864,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

Santo André - Campo Bahia Hotel Villas Spa (Suíte Luxo Villa Ocara)  
 
CONDIÇÕES: 
Validade: 01/02/2021 a 31/08/2021 - Tarifas e benefícios não validos para o período de Carnaval-12 a 
17/02/2021; 
Crianças: Criançasde até 3 anos será necessário solicitar berço* sem custo adicional no quarto dos pais 
ou responsáveis;Crianças de 4a 12anos, somente acomodamos 01 (uma)criança nas Suites Vila Ocara, 
será necessário solicitar cama extra* sem custo adicional no quarto dos pais ou responsáveis;Todas as 
acomodações são para duas pessoas;O hotel disponibiliza berços ou camas extras mediante solicitação 
previa e disponibilidade;Somente a suíte Vila Ocaratem capacidade para 1 cama extra. Por favor,nos 
consultarpara verificar a disponibilidade. 
Horário de check-in: 14h 
Horário de check-out: 12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  



Até 35 dias antes da data do check-in, será cobrada uma multa de 10% do valor depositado; 
Até 18dias antes da data do check in, será cobrada uma multa de 50% do valor depositado; 
Para solicitações com data inferior a 18 dias da data do check in ou “No Show”, será cobrada uma 
multa de 100%do valor depositado; 
Alterações  de  reservas  poderão  ser  realizadas  até  35  dias  antes  da  data  de  check  in  e  sem 
cobrança de multa, porém pode haver diferença tarifária que deve ser paga pelo passageiro; 
A Operadora de Turismo pode cobrar taxa de serviço. 
 
Notas importantes: 
Beneficios válidos para o mínimo de 03 noites; 
Reservando a Suíte Luxo Villa Taba e ganhe um Up-grade para Suíte Master Villa Taba; 
Reservando a Suíte Luxo Villa Ocara e ganhe um Up-grade para Suíte Vista Mar Villa Ocara. 
 
POLÍTICA DE CAMA EXTRA: 
VILLAS TABA / BALLEJO 
(07 Villas Taba + 1 Villa Balejo) 
Suíte 01–01 CAMA CASAL OU 1 DUPLO TWIN+ 01 BERÇO; 
Suíte 02–01 CAMACASAL OU 1 DUPLO TWIN+ 01 BERÇO; 
Suíte 03–01 CAMACASAL OU 1 DUPLO TWIN+ 01 BERÇO; 
Suíte 04–01 CAMACASAL OU 1 DUPLO TWIN+ 01 BERÇO; 
Suítes 01 e 02 (Piso Superior com varanda) Suítes 03 e 04 (Piso Térreo com varanda) 
 
VILLA OCARA (Ocara 1 + Ocara 2 + Ocara 3 ) 
Suíte 01–01 CAMACASAL OU 1 DUPLO TWIN+ 01 BERÇO; 
Suíte 02–01 CAMACASAL OU 1 DUPLO TWIN+ 01 BERÇOOU01 CAMA EXTRAPARA CRIANÇAATÉ 12 
ANOS; 
Suíte 03–01 CAMACASAL; 
Suíte 04–01 CAMACASAL OU 1 DUPLO TWIN + 01 BERÇO; 
Suíte 05–01 CAMACASAL OU 1 DUPLO TWIN+01 BERÇO OU 02 CAMAS EXTRAS PARA CRIANÇA ATÉ 12 
ANOS. 
Suítes 01, 02, 04 (Piso Superior com varanda) 
Suíte 03 (Piso superior sem sacada) 
Suítes 05 e 06 (Piso térreo com varanda) 
 
VILLA OCARA 4(Ocara 4) 
Suíte 01–01 CAMACASAL + 01 BERÇO; 
Suíte 02–01 CAMACASAL OU 1 DUPLO TWIN+ 01 BERÇO; 
Suíte 03–01 CAMACASAL; 
Suíte 04–01 CAMACASALOU 1 DUPLO TWIN+ 01 BERÇO; 
Suíte 05–01 CAMACASAL OU 1 DUPLO TWIN+ 01 BERÇO; 
Suítes 01, 02, 04 (Piso Superior com varanda) Suíte 03 (Piso superior sem sacada)Suítes 05 e 06 (Piso 
térreo com varanda) 
 
Traslados: 



Chegada e saída desde Porto Seguro: BRL 850,00 o carro Sedan executivo para até 3 pessoas; 
Chegada e saída desde Porto Seguro: BRL 1.095,00 o carro Suv para até 4 pessoas; 
Chegada e saída desde Porto Seguro: BRL 2.265,00 o carro Van executiva para até 12 pessoas; 
Chegada e saída desde Porto Seguro: BRL 12.000,00 em Lancha Confort para até 06 pessoas; 
Chegada e saída desde Porto Seguro: BRL 34.660,00 em Lancha Luxo para até 12 pessoas; 
Chegada e saída desde Porto Seguro: BRL 6.400,00 em Helicóptero para até 03 pessoas. 

  
 

  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 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, 
portanto sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 

  INFORMAÇÕES 
 

Melhor época:   
O clima na região é sempre quente e com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Durante o meio do 
ano (entre maio e julho), há mais precipitações de chuvas, porém a região não é tão prejudicada e as 
águas não sofrem tanto impacto. Entre o mês de agosto e setembro tem menor precipitações de chuvas 
e climas mais amenos, logo sendo a melhor época para visitar e menos agito.   
   
Como chegar:   
Chegada pelo Aeroporto Internacional de Porto Seguro (BPS). O Campo Bahia Hotel Villas Spa fica no 
charmoso vilarejo de Santo André em Santa Cruz de Cabrália – BA, a 30 km (apróx. 1h 12 min) do 
aeroporto.  Percurso de 45 minutos até Santa Cruz Cabrália e travessia de 10 minutos pelo Rio João de 
Tiba. Logo após a travessia da balsa, basta acessar a BR101 e em 5 minutos o visitante já está no hotel.   
   
Pode-se chegar de helicóptero (capacidade para até 3 pessoas), o voo tem duração de 8 minutos e a 
aeronave pousa ao lado do hotel. Um carro aguarda o hóspede e faz o transfer até o hotel.  
   
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:  
Inaugurado em 2014, o Campo Bahia Hotel abrigou a seleção de futebol da Alemanha durante a Copa do 
Mundo. O projeto do arquiteto capixaba Sandro Pretti deixa evidente as linhas modernas em perfeita 
integração da natureza com os espaços internos, utilizando sempre produtos locais de alta qualidade 
produzidos com matéria-prima natural.  
O Campo Bahia abriga uma coleção impressionante de 14 artistas plásticos contemporâneos nacionais e 
internacionais, com curadoria do importante consultor de arte Helge Achenbach.  

 


