
Bahia Terra de Belas Praias Atrativos Naturais e Rica Cultura

A Bahia, é o maior estado do Nordeste do país. Por área, é quase tão grande quanto a 
França e Espanha juntas. A capital Salvador, que é também um patrimônio mundial, é capaz 
de preencher um roteiro turístico apenas com suas atrações históricas. No entanto, seria uma 
injustiça com a beleza natural de tirar o fôlego de suas belas praias.

Vários kilômetros de praias tranquilas, uma rica cultura, uma população acolhedora e 
simpática, uma atmosfera de carnaval, muita infraestrutura turística, clima fantástico durante 
a maior parte do ano e uma cozinha local que é uma delícia gastronômica. Quando se trata de 
planejar uma viagem para a Bahia, você terá dificuldades para decidir por onde começar.

Bahia, Uma Região de Importância Histórica

O estado da Bahia é o lugar onde o contato do Brasil com o mundo começou. A primeira 
pessoa estrangeira que pisou nesse lindo território foi o explorador português Pedro Álvares 
Cabral, que desembarcou onde é hoje a cidade de Porto Seguro no ano de 1500. A cidade de 
Salvador foi fundada em 1549 e manteve-se como capital do Brasil por um longo período até 
essa honra ser passada para o Rio de Janeiro e posteriormente para Brasília, a atual capital.

Bahia foi o centro do cultivo de açúcar entre os séculos 16 e 18 durante o período em que 
muitos negros foram trazidos da África como escravos para trabalhar nas plantações por todo o 
Brasil. A rica cultura brasileira evoluiu da interação de pessoas de diversas regiões. Portugal 
emancipou o Brasil em 1822, tornando-o independente.

Chegando na Bahia e Arredores



Pelo ar: A Bahia tem dois aeroportos 
internacionais com saídas regulares para o 
exterior. Um deles é o aeroporto de Salvador 
e o outro é o de Porto Seguro. Além destes, 
há vários outros aeroportos que operam vôos 
domésticos conectando essas cidades a 
outras do Brasil.

Pelo mar: Salvador é a maior cidade 
portuária do estado e é frequentemente 
visitada por navios de cruzeiro.

Transporte terrestre: A maioria das cidades 
da Bahia são bem interligadas por ônibus. 
Taxi é outra forma de transporte. Aluguel de carros também está disponível na maioria dos 
lugares, mas você precisará de um motorista, a menos que esteja confortável em dirigir por 
aqui.

Idiomas: Português é a língua oficial em todo o país. Encontra-se pessoas que falem Espanhol 
e Inglês em Salvador. Em áreas rurais, poucas pessoas falam inglês.

Clima

A Bahia pode ser visitada durante o ano todo. O clima tropical é mais quente durante os meses 
de verão, de Dezembro a Março, quando a temperatura fica próxima de 35°C. Este também é 
o pico da temporada de turismo, com grande número de visitantes e festividades. A 
temperatura não é a única coisa alta no verão, os preços de tudo, de hotéis à alimentação, 
subirão nesse período.

De Abril à Junho, pode-se esperar por chuvas pesadas pois é uma estação chuvosa e muitas 
pessoas não gostam de visitar nesse período. A temporada de inverno nos meses de Agosto a 
Setembro é a melhor época para visitar se você preferir um clima mais fresco, menos pessoas 
e preços mais acessíveis. Chuvas repentinas e rápidas são comuns no inverno.

Lugares para Visitar na Bahia

Salvador: Uma cidade patrimônio mundial 
com muitas atrações históricas e culturais. Há 
muitos outros destinos próximos de Salvador 
como a região do Recôncavo. A área inclui as 
cidades coloniais de Santo Amaro e 
Cachoeira.

Praia do Forte: Esta é uma vila de 
pescadores próxima a Salvador, que agora 
transformou-se em um destino turístico muito 
procurado. É famosa por seu artesanato e 
pela visualização de tartarugas marinhas, 
baleias e pássaros.

Vilas de Pescadores: Vilas como Diogo e Sítio do Conde mantém o seu encanto como uma 
vila tradicional de pescadores.

Ilhéus: Uma cidade famosa por seu título histórico de “Capital do Cacau”.

Porto Seguro: Também chamada de “Capital de Festa da Bahia”, Porto Seguro é a cidade 
onde as praias são normalmente cheia de foliões e é famosa também por seu agito noturno.

Praias tranquilas: Há várias praias famosas por sua tranquilidade, privacidade, esportes 

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador/casa


aquáticos e ambiente natural e calmo. Busca Vida, Vilas do Atlântico, Ilha de Boipeba, Barra 
Grande, Itacaré e Trancoso estão nessa categoria.

Arraial d’Ajuda: Um pequeno passeio de balsa saindo de Porto Seguro o levará para Arraial, 
um lugar de natureza, cultura e entretenimento irresistíveis.

Parque Nacional Marinho de Abrolhos: Um parque em um arquipélago onde você pode ver 
corais coloridos, peixes e pássaros. Este lugar também foi o lugar favorito de Charles Darwin.

Chapada Diamantina: Este é um lugar montanhoso no interior da Bahia. Famoso pelas minas 
de diamante no passado, é o melhor lugar para caminhadas, ver cachoeiras, formação de 
rochas, orquídeas e também para explorar cavernas.

Atrações e Lugares Imperdíveis

1. Pelourinho: Centro colonial de Salvador 
com muitas atrações históricas.

2. Complexo Religioso de São Francisco: 
Igreja histórica de beleza incrível.

3. Carnaval: Com duração de sete dias em 
Salvador, está no Livro dos Recordes como a 
maior festa de rua do mundo.

4. Mangue Seco: Um lugar com combinações 
muito atrativas de coqueiros, dunas, rios e 
oceano.

5. Cachoeira: Uma cidade que preserva algumas das mais antigas tradições musicais e 
religiosas da África.

6. Barra Grande: A terceira maior baía do Brasil com praias realmente impressionantes.

7. Caraíva: Uma pequena vila de pescadores com algumas das praias mais isoladas.

Atividades que Podemos Esperar na Bahia

Além de passear e relaxar na praia, a Bahia oferece alguns ótimos esportes aquáticos que 
incluem kite surfing e mergulho. Caminhadas e ciclismo também estão disponíveis em diversos 
lugares. Os sonhos se tornam realidade para os consumistas na Bahia com várias lojas nas 
vilas costeiras e em Salvador, vendendo artesanato e lembrancinhas.

Alimentação e Hospedagem

Sendo um destino turístico, a Bahia tem 
alguns dos melhores hotéis e resorts do 
Brasil. Todos os tipos de cozinhas estão 
disponíveis, mas as iguarias e pratos locais 
irão de conquistar. Acarajé, Moqueca, Vatapá, 
Caruru, Ximxim de Galinha e Bobó de 
Camarão são alguns dos pratos que você 
deve provar.

Bahia, Brasil, tem muito a oferecer aos 
amantes de praias, amantes da natureza, 
amantes de história ou pessoas apenas 
procurando por diversão. É um ótimo lugar 
para desfrutar de umas férias encantadora e relaxante. Você terá dificuldades em visitar tudo 



em apenas uma viagem. O lugar é tão cativante que você não se surpreenderia se você 
mesmo visitasse de novo e de novo ou investisse em um imóvel e permancesse por aqui.

Ver apartamentos na Praia do Forte agora.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/praia-do-forte/apartamento
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/

