
 

Brasilidade - Vila Angatu Eco Resort & Spa Carnaval 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.Aproveite o carnaval com uma 
gama extensa de experiências, e uma 
programação animada para tornar sua viagem a 
mais memorável possível, com luau, bloco de 
carnaval, noite italiana, lambada e mais. 
 
A partir de 

BRL 2.249,00 por pessoa em apto familiar (4 
pagantes, até 3 adultos + 1 chd de 12 anos) 
 
 

Destaques: 

 

 Kit Brasilidade – Exclusivo Campanha 
Brasilidade; 

 WelcomeVIP com espumante – 
ExclusivoCampanha Brasilidade; 

 Entretenimento com Lambada; 

 Boteco Vila Angatu com Samba; 

 Noite Italiana com Jantar e música ao 
vivo; 

 Aproveite o luau na praia; 

 Curta um autêntico carnaval com o bloco 
Vila Angatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAY BY DAY 



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. 
 
14 Villas luxuosas e cuidadosamente decoradas em frente à 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 bem-estar, 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. 
 
Gastronomia: 

A Gastronomia do Vila Angatu é inspirada nos sabores regionais, com nuances da cozinha brasileira e 
com toques daquela cozinha baiana que amamos. Nossas hortaliças e frutas, são cultivadas na 
fazenda Vila Angatu, levamos para sua mesa o que há de mais fresco em nossa região. 
 
Restaurante Dendê: Atendem os serviços de café da manhã, almoço e jantar, com serviço de Buffet 

ou a La Carte. O menu é de cozinha internacional, com opções de entrada, carnes, aves, peixes e 
frutos do mar.  
 
Horário de Funcionamento: Café da Manhã das 07h30 às 10h30 | Almoço das 12h às 15h | Jantar das 
19h às 22h. 
 
Restaurante Pitanga: Restaurante onde atendem os clientes que gostam de diversificar; exclusivo 

com poucas mesas, onde se é necessário fazer reservas. Esse restaurante atende também o público 
externo.   
 
Horário de Funcionamento: apenas no jantar das 19h às 22h. 
 
3° dia - Vila Angatu Eco Resort & SPA 

 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais.  
 
Atividades: 
Praia, natureza, piscina... o Vila Angatu conta com uma estrutura incrível para receber seus hóspedes 
com conforto, e entretenimento. Uma linda e ampla piscina é o ponto central da completa área de lazer 
do Vila Angatu. Variando entre esportes e recreação infatil a salas de yoga e spa, o hotel apresenta 
opções diversas que atendem a todas as necessidades, e a todas as idades. Confira algumas das 



atividades oferecidas pelo hotel:  
 

 Recreação infantil e adulta - a partir de 4 anos;  

 Piscina adulta 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 bicicletário;   

 Academia e sauna a vapor unissex;   

 Gazebos para descanso;   

 Sala de meditação e yoga;   

 Spa da Vila;   

 Loja Maria Farinha – moda Praia e Souvenirs. 
 
4° dia - Vila Angatu Eco Resort & SPA 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
SPA: 

O Vila Angatu Eco Resort & Spa apresenta inúmeras atividades e recreações para você se divertir e 
entreter. Tanto ânimo às vezes cansa, e o próprio hotel tem a solução perfeita para isso: um Spa 
repleto dos melhores tratamentos que um hóspede pode sonhar em ter acesso. Se você já veio com 
isso em mente... acertou em cheio o lugar. 
 
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 com café da manhã & jantar; 

 Welcome Drink com Água de Coco; 

 01 garrafa de espumante nacional de boas-vindas no apto - Exclusividade Campanha 
Brasilidade; 

 Early Check in e Late Check out mediante disponibilidade; 

 Aula de yoga cortesia 1x por semana; 

 1 Kit personalizado Brasilidade com nova estampa exclusiva: 𝙄𝙣𝙨𝙥𝙞𝙧𝙚𝙘𝙤𝙢𝘾𝙖𝙡𝙢𝙖, 

𝙎𝙞𝙣𝙩𝙖𝙘𝙤𝙢𝘼𝙡𝙢𝙖. Que 2022 seja leve. 

 
Tarifa não inclui: 

 

 Traslados; 

 Passeios opcionais; 

 Bebidas e outras refeições não mencionadas como inclusas; 

 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 
 



  Tarifa MAP – Meia Pensão (Café da Manhã e Jantar)  

Categoria Capacidade 5 diárias 

Standard 
Duplo 

02 adultos ou 02 adultos e 01 CHD até 12 anos 
2.279,00* 

Standard 
Triplo 

03 adultos 
1,769,00* 

Luxo 
Família 

02 adultos + 02 crianças de até 12 anos 
2.249,00* 

 

Obs.: 01 CHD até 12 anos cortesia em apt. standard quando acompanhado por 02 adultos 

pagantes – Benefício Exclusivo Campanha Brasilidade 

 

*Preços por pessoa em reais. 

 

Categorias 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. Além de uma cama de casal 

ou duas camas Twin para os apartamentos standard duplo, para as reservas em categoria 

Standard triplo contamos com 01 cama de casal e 1 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 Luxo Família: 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 antessala 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. 

 

Programação: 

 25/02 - Lambada 

 26/02 - Boteco Vila Angatu com Samba 

 27/02 - Noite Italiana com Jantar e Música ao Vivo 

 28/02 - Luau 

 01/03 - Bloco Vila Angatu 

 

Condições: 

Mínimo de 5 noites, período de 25 de fevereiro a 02 de março 2022; 

Tarifas Não Reembolsável – pré-pagamento 100%; 

 Condições especiais para allotment diretamente com a central de reservas;  

 As reservas serão canceladas em 48h caso o pagamento não seja efetuado; 

 Toda e qualquer alteração na reserva, deverá ser realizada via central de reservas, utilizando o 

e-mail reservas@vilaangatu.com;  

mailto:reservas@vilaangatu.com


 Taxas de serviço e ISS incluso nos valores acima de diárias;  

 Disponibilidade de berço, banheira e cadeira de rodas - empréstimo mediante disponibilidade, 

informe na reserva e consulte a recepção do resort. 

 

Condições Regime MAP (meia pensão): 

Restaurante Dendê: serviço de buffet para café da manhã e jantar (refeição da MAP – meia 

pensão); 

Restaurante Pitanga: serviço exclusivo para o jantar, mediante reserva e custo adicional. Não 

incluído no MAP;  

Bebidas alcoólicas e não alcoólicas serão cobrados conforme o consumo, não incluso no valor 

das diárias; 

Taxas de serviço de 10% serão acrescidas aos demais consumos de alimentos e bebidas;  

 

Observações Gerais:  

 Horário de Check in: 14hs;  

 Horário de Check out: 12hs; 
 

 

  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. 

 

 


