
 

Brasilidade - Vila Angatu Eco Resort & Spa Reveillon 2022 

                                                                                                                                      6 dias / 5 noites 

 

 

 
 
Em Tupi, Angatu significa bem-estar e 
felicidade. O Vila Angatu Eco Resort & Spa está 
localizado no litoral sul da Bahia, no pacato e 
idílico vilarejo de Santo André.  
 
A partir de  
R$ 3.719,00 por pessoa em apartamento duplo 
  
Saiba mais  
O Vila Angatu Eco Resort & SPA possui uma 
super estrutura com 122 acomodações 
totalmente equipadas, distribuídas no prédio 
principal, chalés, casarios e mosteiro. É um 

resort de frente para o mar com acesso direto à 
praia. 
 
Destaques: 
 

 01 garrafa de espumante nacional -
 Exclusividade Just Tur; 

 Ceia de réveillon incluído na diária; 
 Festa com DJ e queima de fogos 

ecológicos para celebrar a chegada do 
novo ano; 

 Programação especial de recreação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia - Vila Angatu Eco Resort & SPA 
Chegada por conta propría e check-in. 
 
O hotel: 
O Vila Angatu Eco Resort & Spa, localizado no vilarejo de Santo André, em Santa Cruz Cabrália (BA) 
possui uma área de 50.000 m² em meio a uma área privilegiada de Mata Atlântica e pé na areia. 
São 122 apartamentos, com inspiração nas cidades de Paraty e Ouro Preto. O complexo conta com 
restaurantes e bar, piscinas adulto e infantil, quadra de tênis e poliesportiva, fitness center, sauna, 
playground e recreação infantil, área de eventos e serviço de praia e uma atmosfera única. 
 
Os 122 apartamentos do resort foram revitalizados, mesclando peças de artesanato e mobiliário 
regional, em uma atmosfera aconchegante e acolhedora. As categorias standard, luxo, chalé, suíte 
luxo e suíte máster - com áreas de 30 a 90 m² - foram mantidas, mas com o diferencial de 
ocupação de, no máximo, três hóspedes por apartamento, o que permitiu ampliar ainda mais os 
ambientes, ideais para os diferentes perfis de hóspedes que o hotel recebe. 
 
Neste novo modelo, o Vila Angatu passa a adotar o sistema de meia pensão (café da manhã e 
jantar) e pensão completa e a contar com mais opções de restaurantes, que possibilitam uma 
distância mínima de um metro e meio entre cadeiras e mesas, ampliando ainda mais os espaços de 
circulação de hóspedes e funcionários.ma 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 - Vila Angatu Eco Resort & SPA 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais.  
 
Recreação infantil e adulto - a partir de 4 anos; 
Piscina adulto e infantil – 3 piscinas; 
Salão de jogos; 
Área de descanso com redário, mesa de jogos e tv; 
Quadras: tênis, poliesportiva, quadra vôlei/peteca de areia; 
Playground, kids club e bicicletario; 
Academia e sauna a vapor unissex; 
Gazebos para descanso; 
Sala de meditação e yoga; 
Spa da Vila; 
Loja Maria Farinha – moda Praia e Souvenirs 
 
3° dia - Vila Angatu Eco Resort & SPA 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
Gastronomia: 
Restaurante Cacau 
Exclusivo para café da manhã; 



Opções de ovos, omeletes e tapiocas; 
Café da manhã 07h30 ás 10h30 
Restaurante Dendê 
Fusão da culinária regional baiana e internacional; 
Opções de entradas, pratos principais e sobremesas; 
Almoço - 12h ás 15h 
Jantar - 19h ás 22h 
 
Restaurante Pitanga 
Culinária baseada na cozinha Mediterrânea; 
A La Carte; 
Mediante reserva; 
Jantar – 20h ás 22h. 
 
Bar da piscina 
Opções de bebidas, drinks e petiscos; 
Serviço – 10h ás 20h. 
 
4° dia - Vila Angatu Eco Resort & SPA 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
5° dia - Vila Angatu Eco Resort & SPA 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
6° dia - Vila Angatu Eco Resort & SPA 
Café da manhã no hotel e check-out. 

 

  INCLUI 

 05 noites de hospedagem no Vila Angatur Eco Resort & Spa com café da manhã & jantar; 
 01 garrafa de espumante nacional sugerida pelo resort (pode ser consumida, na área da 

piscina, praia, restaurante ou no apartamento); 
 Ceia de réveillon incluído na diária; 
 Festa com DJ e queima de fogos ecológicos para celebrar a chegada do novo ano; 
 Programação especial de recreação; 
 Kit personalizado Just tur com 01 pareô, mochila ou bolsa 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 
 

  Resort 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 7.439,00 BRL 3.720,00 BRL 3.058,00 

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

      

Vila de Santo André - Vila Angatu Eco Resort & SPA (Standard) 
 

  Resort 

Single* Duplo* Triplo* Quádruplo 

BRL 9.548,00 BRL 4.774,00 BRL 3.902,00 BRL 2.926,00 

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

       

Vila de Santo André - Vila Angatu Eco Resort & SPA (Suite Luxo) 
 
CONDIÇÕES: 
Validade: As reservas possuem o mínimo de 5 noites de 29/12 a 05/01/2022, sistema de 
meia pensão (MAP) e flexibilização com entrada a partir de 27/12/2021 e saída 01/01/2022 
respeitando o mínimo de 5 noites. 
Crianças:  até 3 anos será necessário solicitar berço mediante disponibilidade sem custo 
adicional no quarto dos pais ou responsáveis; 
Horário de check-in: 14h 
Horário de check-out: 12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  
As tarifas são não reembolsáveis. 
 
Notas importantes: 
Condição válida para um minímo de 05 noites. As reservas possuem o mínimo de 5 noites de 
29/12 a 05/01/2022, sistema de meia pensão (MAP) e flexibilização com entrada a partir de 
27/12/2021 e saída 01/01/2022 respeitando o mínimo de 5 noites. 
 
Categoria de Apartamentos 
 Apartamento Standard Duplo ou Triplo: 
Os apartamentos Standard possuem 35m² e estão localizados na aérea principal do hotel, no 
Casarios e no Mosteiro. Possuem a configuração de uma cama de casal ou duas camas twin 
para os apartamentos standar duplo, na categoria Standard triplo contamos com uma cama 
de casal e uma cama de solteiro. 
A categoria oferece uma vista incrível para tornar a sua hospedagem ainda mais próxima a 



natureza. Os quartos se distribuem entre o piso térreo e superior; 
 Apartamento Quadruplo Luxo: Localizados nos casarios que remetem uma cidade de Paraty, 
os apartamentos possuem 42 m2, ideal para acomodar famílias com dois adultos e duas 
crianças de até 12 anos ou três adultos e uma criança de até 12 anos. Possuem ambientes 
distribuídos com cama de casal no quarto principal, duas camas de solteiro na ante sala e um 
amplo banheiro com banheira de hidromassagem. Estão próximos a praia e das áreas sociais 
do Hotel, com vista para os jardins do Hotel. 
 
Traslados - valores a partir de: 
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 

 


