
Arraial d’Ajuda As Atrações E O Mercado Imobiliário
Arraial faz parte da Costa do Descobrimento, com acesso através de uma curta 
viagem de ferry pelo rio de Porto Seguro, Arraial d'Ajuda faz parte do município de Porto 
Seguro, que tem o aeroporto comercial mais próximo. Arraial D'Ajuda é muito parecida com 
um resort turístico de luxo. Moderno, vibrante e preservado.

Arraial de Ajuda é uma cidade histórica situada em um platô acima da costa e tem como 
propósito servir ao mais exigente turista, ao invés da abordagem de mercado em massa como 
Porto Seguro. Um dos principais destinos turísticos, a cidade é muito mais encantadora do que 
Porto Seguro.

História e Atrações

Os primórdios registrados da história de Arraial remontam ao século XVI com a descoberta e 
conquista do Brasil. Há procissões e festas 
aqui o ano inteiro.

Esta cidade é famosa pelas suas festas 
religiosas, e algumas das mais tradicionais 
são a de São Sebastião (20 de Janeiro) e São 
Cosme e São Damião (27 de Setembro). A 
maior festa é em 15 de Agosto, para a Nossa 
Senhora D'Ajuda, e atrai milhares de 
pessoas, turistas e moradores locais.

O Parque Nacional de Monte Pascoal, a 
reserva indígena e as praias de areia branca 
e lagoas atraem turistas de toda parte do 
mundo anualmente.

É uma aldeia turística muito tranquila com um apelo indiscutível, com estreitas estradas 
pavimentadas e vias de chão batido, grandes árvores frondosas, pousadas e restaurantes 
encantadores, ar livre completamente em meio a vegetação. Fachadas pintadas cercam suas 
praças, e o ar tem o aroma da vegetação tropical.

À noite o lugar para visitar é a Broduei. Aqui você pode encontrar bares e restaurantes com 
todos os tipos de alimentos (Acarajé, Sushi ou comida mexicana, por exemplo) e música ao 
vivo. Você também pode encontrar locais oferecendo artesanatos e lembranças. Uma outra 
área muito frequentada é a Estrada do Mucugê, uma artéria movimentada repleta de butiques, 
bares e restaurantes que magicamente 
ganham vida ao pôr do sol.

As praias e Atividades

Há muitas praias aqui, mas as mais 
populares são Araçaí, Apaga Fogo, Canoas, 
Mucugê, Tororão e Pitinga, algumas das 
praias mais bonitas do lugar.

A cidade oferece inúmeras atividades, se 
você estiver interessado em mergulho, 
existem alguns operadores, eles podem levá-
lo a mergulhar em Abrolhos (um dos ponto 
mais famosos de mergulho no Brasil). Você 



também pode ter aulas de lambada, bem como aprender surf e kite surf.

Imóveis e Construções

Arraial D'Ajuda tem hoje uma próspera comunidade internacional, um grande número de 
centros comerciais, uma incrível variedade de restaurantes e bares, uma vida noturna que se 
estenderá até de manhã se você quiser, havendo sempre acesso a algumas das melhores 
praias do Brasil.

Há uma qualidade de vida invejável e sem dúvida tudo se continuará a desenvolver 
exponencialmente nos próximos anos para se tornar um dos locais mais desejáveis na Bahia e, 
de fato, no Brasil.

O espaço para construçào de novos imóveis é limitado e a demanda é alta, por isso 
acreditamos que os preços subam ainda mais. Esta área também apresenta o famoso Resort 
Club Med, e o Terravista um dos resorts mais prestigiados do Brasil.

A IBBI pode ajudá-lo com a sua pesquisa de imóveis em Arraial d’Ajuda.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/arraial-dajuda
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/

