
Costa do Sauipe - Diversão Ilimitada Para Toda A Família

Costa do Sauipe é um resort, um destino turístico em uma reserva natural bem 
preservada no litoral norte da Bahia a cerca de 76km do Aeroporto de Salvador. O 
resort apresenta paisagem com lagos, praias, rios e mata atlântica. Possui cinco hotéis de luxo
e pousadas.

O resort oferece diversas opções de entretenimento, tours ecológicos, atividades de lazer e 
aventura, que estão disponíveis para toda a família. Também oferece uma grande variedade de
opções para compras e jantar. Embora a infraestrutura seja realmente de classe internacional, 
há um toque da Bahia em cada detalhe.

Um serviço de transfer usando ônibus com ar-condicionado, está disponível como um serviço 
extra que vai direto ao complexo. Se você é hóspede, você tem acesso às facilidades 
proporcionadas por seu hotel e as que são comuns ao complexo. Você também pode entrar e 
usar muitas das facilidades do hotel sem ser hóspede, comprando um passe para o dia ou para
a noite.

Praias

A Praia é Tranquila, uma piscina natural com ondas
baixas, um lugar perfeito para levar crianças
pequenas.A Praia da Oca é o centro das atividades
de praia. Se você quer apenas relaxar ou caminhar
na praia, a Praia Selvagem é a melhor.



Sauipe Kids

Sauipe Kids é um local com 4000 metros quadrados dentro do complexo e é exclusivo para 
crianças. Inclui uma grande variedade de atividades internas e externas, nas quais as crianças 
podem se divertir muito sob os olhos atentos da equipe.

Também inclui piscina infantil, sala de jogos e um restaurante que serve comida nutritiva. 
Crianças com menos de 4 anos podem usar as facilidades acompanhadas de um adulto. Ao 
invés de manter as crianças dentro de casa em computadores ou videogames, o foco é em 
atividades ao ar livre.

Golf e Tênis

Se você é um entusiasta do Golfe ou se você nunca tentou jogar, o campo de golfe de 18 
buracos no Sauipe Golfe será uma atração para você. Especialistas podem aproveitar a 
sensação de jogar em um campo de nível internacional e iniciantes podem aprender com os 
técnicos especialistas disponíveis.

Se você é um fã de tênis, você pode querer jogar em uma das 15 quadras no Sauipe Tênis que
hospedam jogos nacionais e internacionais, na qual campeões mundiais como Roger Federer e 
Carlos Moya praticaram. Instrutores especialistas estão disponíveis caso você seja um iniciante
ou quiser melhorar seu jogo.

Se Divirta Na Vila Nova Da Praia

A Vila é um lugar onde os hóspedes se
unem para um momento emocionante com
música ao vivo, dança, trabalho e
artesanato e um programa especial a noite.
Há uma tenda de massagem e vários
restaurantes e bares que servem iguarias
de diferentes culinárias. Você também pode
comprar souvenirs das lojas de arte e
artesanato.

Esses são alguns dos famosos restaurantes
na Villa:

• Restaurante La Villa: Serve comida
italiana em um ambiente acolhedor.

• Tequila Da Vila Restaurante: Um restaurante Mexicano decorado no estilo Mexicano.

• Restaurante Baiano: Serve autêntica comida Baiana.

• Doce Gelato: O lugar para lanches, sanduíches e sucos de fruta.

• Tango Café: Aproveite os lanches, doces e café.

• Japa Da Vila: Comida oriental, especialmente culinária Japonesa.

• Villa Do Chopp Brahma: O lugar para curtir uma boa cerveja gelada.

Ande de Cavalo no Sauipe Country

Visite uma fazenda, aprenda a andar de cavalo, ande em trilhas na mata do Sauipe Country 
acompanhado pelos guias. Reserva prévia é requerida para a maioria das atividades. Essas são
as atividades que você pode esperar:



• Mini Fazenda: Visite a fazenda e veja os animais incluindo gansos, patos, coelhos e pôneis.

• Passeio a cavalo na floresta, em meios a dunas de areia ou na praia.

• Passeios curtos de pônei para crianças pequenas.

• Corrida de Cart.

Esportes Aquáticos na Sauipe Náutica

Se você é um fã de esportes aquáticos ou
quer ter alguma diversão no lago ou mar,
você pode usar as facilidades na Sauípe
Náutica. As atividades são supervisionadas
por especialistas. O Centro também possui
uma lanchonete e uma loja que vende artigos
esportivos. Aqui estão algumas boas opções:

• Canoa: Divirta-se de canoa no lago mesmo
que você nunca tenha feito isso antes.

• Caiaque.

• Passeio de barco pedalinho.

• Pesca: Você pode alugar seu equipamento.

• Aulas de Surf (em temporada).

O Centro também oferece as seguintes atividades:

• Vôlei de Praia.

• Tirolesa.

• Caminhada ecológica pela mata local.

Costa do Sauipe é diversão ilimitada para toda a família. A maioria das pessoas fica encantada 
ao chegar e triste ao partir. O complexo organiza tours regulares à lugares no litoral como Rio 
Pojuca, Rio Imbassai, Rio Sauipe, Tamar e as praias da Praia do Forte. Você pode ser divertir 
brincando com as tartarugas marinhas ou dar um passeio de escuna e assistir as baleias.

Ver imóveis na Costa do Sauípe.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/costa-do-sauipe-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/

