
Arraial d’Ajuda Um Irresistível Pacote De Natureza, Cultura E 
Entretenimento

Todos os destinos turísticos na Bahia possuem muitas coisas em comum, mais cada 
lugar tem uma personalidade distinta. Um lugar escondido na Costa do Descobrimento, 
Arraial d’Ajuda fica apenas uma curta distância de barco de Porto Seguro.

E uma charmosa e pacífica vila coberta com a sombra das árvores que abrigam um conjunto 
de estradas e pistas sinuosas. As ruas estão cercadas de pequenos restaurantes e pousadas, 
onde você pode encontrar em uma variedade de alimentos, apreciando o cheiro agradável da 
vegetação tropical que está sempre no ar em Arraial.

Se Locomovendo

Arraial d’Ajuda está localizada na Costa do 
Descobrimento próximo da cidade de Porto 
Seguro. Porto Seguro tem um aeroporto 
internacional que possui vários voos 
internacionais, bem como linhas aéreas 
domésticas ligando os outros aeroportos no 
Brasil. Também é bem conectado com o resto 
do Brasil por estradas.

A melhor maneira de chegar a Arraial é 
através de um passeio de balsa de Porto 
Seguro. Existem dois serviços de balsa, uma 
para passageiros e outra para carros. Estes 
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serviços operaram a cada meia hora durante a maior parte do dia. Um curto passeio de ônibus 
ou van da doca e você estará em Arraial d’Ajuda. Uma vez lá você tem a opção de contratar 
uma moto ou bicicleta para ajudá-lo a se locomover.

Clima Tropical Com Cheiro De Vegetação No Ar

A vegetação densa na aldeia irá encantar os olhos de qualquer um. O clima também é muito 
confortável, com temperaturas moderadas e brisas frescas que é característico das cidades 
baianas costeiras onde o clima é tropical.

Coisas Para Fazer Em Arraial d’Ajuda

Rua do Mucugê 

Tudo sobre Arraial é interessante, incluindo suas ruas. A mais interessante dessas ruas é a Rua 
do Mucugê, provavelmente, uma das ruas mais encantadoras do Brasil. Você terá tudo o que 
você quiser disponível diretamente ali mesmo.

A rua é repleta de ambos os lados com uma variedade de lojas. Há restaurantes, bares, 
pizzarias, hotéis, pousadas e outros serviços como farmácias, LAN house, etc.

Praias

Um passeio pela Rua Mucugê te levará até a 
Praia do Mucugê, a praia mais próxima de 
Arraial, onde você pode caminhar sobre as 
areias brancas e macias.

Existem outras praias como Apaga-Fogo e 
Araçaipe onde você encontrara pousadas que 
oferecem equipamentos de esportes 
aquáticos para aluguel. Você terá disponível 
equipamento para uma variedade de 
esportes, incluindo caiaque e windsurfe.

Praia do Parracho e Praia da Pitinga são 
outras duas praias atraentes. A tarde fica ainda mais linda com um fundo de falésias 
compostas de pedras vermelhas e brancas. Se você quiser passar algum tempo sozinho na 
praia então a Praia de Taipe é o lugar ideal para visitar. É possível andar até Trancoso durante 
a maré baixa.

Arraial d’Ajuda Eco Parque

Provavelmente o maior parque aquático da região, este é o lugar para levar a família inteira 
para praticar atividades aquáticas. Ele é localizado na Praia dos Coqueiros e fica perto da Praia 
do Mucugê.

Você ira encontrar todos os tipos de tobogãs, piscinas de ondas e os outras atrações que você 
pode esperar de um parque aquático de ponta. Existem outras opções como arvorismo e rapel 
quando você se cansar da água.

Vida Noturna

Há música ao vivo em diversos bares e restaurante que irá te manter sempre animado e te 
manterá longe do hotel.

Atividades Culturais 

Arraial d’Ajuda tem uma tradição e cultura que evoluiu ao longo dos séculos a partir da mistura 



de pessoas de diferentes partes do mundo. Você irá encontrar oportunidades para 
experimentar a rica cultura que se manifesta nas danças, comidas, crenças e práticas 
religiosas.

Lugares Para Ficar

Não faltam lugares ou opções de hospedagem 
em Arraial, que podem se encaixar a todas as 
variedades de orçamentos. Os preços são 
razoáveis para as acomodações oferecidas, 
em épocas fora de temporada, mas no verão 
que é o auge da temporada o preço pode 
dobrar. É bom planejar sua viagem e fazer 
reservas com antecedência se planeja visitar 
em época de temporada.

Alimentação

Há vários restaurantes e a maioria deles, 
entra em pleno funcionamento apenas no final do dia. E há tanta opção que você terá 
dificuldade em decidir o que comer. Há muita comida local, do clássico a pratos exóticos. Há 
uma variedade de frutos do mar disponíveis e você poderá variar com varias cozinhas 
internacionais.

Arraial d’Ajuda é um lugar que vai fazer você querer ficar para sempre e muita gente investe 
em imóveis e se estabelecem por aqui. Esse é o encanto do lugar que você vai querer voltar de 
novo e de novo para apreciar a beleza das praias, o cheiro agradável da natureza, o ambiente 
descontraído e deliciosa comida e cultura local.

Ver imóveis na Arraial d'Ajuda agora.
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