
Ilhéus, Bahia - Uma Bela Cidade Na Costa Do Cacau

Ilhéus é uma cidade na Costa do Cacau na Bahia, localizada entre Salvador e Porto 
Seguro. A região tem cerca de 100 km de praias de areia branca imaculada e a cidade tem 
infraestrutura urbana bem desenvolvida. O Rio Cachoeira encontra o Oceano Atlântico em 
Ilhéus.

O clima aqui é confortável ao longo do ano, com temperatura média próxima a 25°C. Essa 
também é a cidade natal do famoso romancista Jorge Amado, cujos livros foram traduzidos em
muitas línguas. Como um centro de turismo, Ilhéus tem muito a oferecer e você terá muito a 
fazer em Ilhéus.

Localização e Conectividade

Ilhéus fica 458 km ao sul de Salvador e cerca
de 315 km do norte de Porto Seguro. Você
pode chegar a Ilhéus por via aérea, por
estradas ou pelo mar. Há um aeroporto
domestico, e serviços diários o conectam aos
outros aeroportos importantes no Brasil. As
principais rodovias ligam Ilhéus as outras
cidades da região e ônibus frequentemente
viajam por elas. O porto localizado perto do
centro histórico da cidade é a parada favorita
dos navios de cruzeiros durante o ano.



Atrações e Coisas Para Fazer Em Ilhéus

Ilhéus tem um número de monumentos que será de grande interesse para visitantes. Aqui 
estão alguns deles:

1: Catedral de São Sebastião:

A catedral, que tem cerca de 47 metros de altura, é uma das maiores atrações turísticas na 
cidade. Foram precisos mais de 35 anos para construí-la, e o edifício foi completado em 1967.

2: Bar Vesúvio:

Esse bar funciona desde 1910 e ficou famoso após aparecer em um dos romances de Jorge 
Amado.

3: Teatro Municipal:

Esse é um teatro que está em atividade desde 1932.

4: Casa de Cultura Jorge Amado:

Essa é a residência da família de Amado, aonde ele começou sua carreira como escritor. Foi 
restaurada em 1997.

5: Casa dos Artistas:

Traduzida, significa 'House of Artists'. Há programações diárias de musica, dança, cinema e 
teatro. O lugar abre para visitantes todos os dias.

6: Igreja de São Jorge e Museu de Arte Sacra:

Essa é a mais velha igreja na cidade. Ela remonta a 1556 e o museu exibe uma antiga 
escultura de São Jorge entre outras exibições interessantes.

7: Palácio Paranaguá:

Esse é um palácio que foi construído no estilo da arquitetura neoclássica e atualmente funciona
como prefeitura. É um edifício histórico construído em 1907.

8: Casa do Coronel Misael Tavares:

Essa era a casa do Coronel Misael Tavares, um dos mais ricos homens na Bahia. Foi convertida 
em um monumento histórico no aniversário dele em 1922.

9: Nossa Senhora da Piedade (igreja):

Em 1928 a igreja foi construída em arquitetura neogótica e está localizada no topo de uma 
montanha. Tem um museu e a localização oferece vista esplêndida da cidade.

10: Estátua de Cristo.

11: Nossa Senhora de Lourdes (igreja):

Essa igreja de 1930 oferece uma bela vista panorâmica da cidade.

12: Mercado do Artesanato:

Chamado de Mercado de Artesanato, esse é um bom lugar para ver e comprar artesanatos da 



região como redes, tapetes e roupas bordadas. Também tem vários pequenos restaurantes e 
lojas de alimentos.

Praias em Ilhéus

Ilhéus tem várias praias de areia branca e
cada uma delas é especial de maneira única.
Há seis praias urbanas principais: Praia da
Avenida, Praia do Cristo, Praia da Concha,
Prainha, Praia do Malhado e Praia do
Marciano. Há também várias outras praias
perto áreas costeiras, algumas longe da
cidade, há quase 40 km.

As praias ao sul da cidade são geralmente
grandes e com palmeiras alinhadas. Essas são
praias com bastante movimento turístico e
infraestrutura turística disponível. Você
encontrará muitas barracas na praia vendendo
uma variedade de alimentos. É divertido relaxar ao sol enquanto desfrutando as iguarias locais
e tomando bebidas frescas.

Próximo à cidade, as águas são calmas, mas conforme você se distancia as ondas se tornam 
mais altas e são perfeitas para surfar. Praia do Sul, Praia dos Milionários, Cururupe, Backdoor, 
Batuba, Praia de Olivença, Cai n'Água, Siriba, Praia do Jairi, Canabrava e Praia para Acuípe são
as maiores praias ao sul de Ilhéus.

Ao norte da cidade, as praias são um pouco diferentes. Diferente das áreas do sil, que são 
equipadas para o turismo, as praias no norte são geralmente lugares calmas com poucas 
cabines ou infraestruturas.

Algumas são completamente desertas e algumas estão escondidas entre formações de pedras 
na floresta. Uma delas é a Prainha, localizada a cerca de 36 km de Ilheus. Aqui estão algumas 
das famosas praias do norte: Praia do São Miguel, Praia do Norte, Ponta da Tulha, Praia de 
Mamoan, Praia de Ilhéus, Ponta do Ramo, Praia do Sargi, Praia Pé de Serra, Prainha e Praia do 
Pompillo.

Lugares Para Comer, Beber e Se Hospedar

Com um grande número de turistas visitando
a área, Ilhéus tem um número de restaurantes
e bares com bom ambiente e comida
excelente:

Barrakítika: Serve principalmente comida
Baiana, especialmente frutos do mar. Você
também encontrará massas e aperitivos.

Maria Machadão: Além da culinária Baiana,
você também encontrará pizzas aqui.

Boca du Mar: Comida Baiana e Japonesa.

Iate Clube Ilhéus: Culinária Baiana, Norte Brasileira, Japonesa, Portuguesa e Italiana.

Maróstica: Serve comida italiana e internacional.

Restaurante Mandarim: O lugar para comer comida Chinesa autêntica e sushi.



Além de restaurantes, há muitos bares, cafés e pequenas lojas alimentares, que te oferecem 
uma variedade de opções de alimentação. Acomodação acessível é uma parte importante da 
infraestrutura turística. Hotéis e pensões em Ilhéus oferecem acomodação para todos os 
orçamentos, desde preços baixos em pousadas modestas até hotéis de luxo.

Ilhéus é um ótimo lugar para morar. Veja os imóveis em Ilhéus se você está considerando 
comprar uma casa ou começar uma ventura comercial aqui.

Imóveis em Ilhéus

Diferentes tipos de propriedade estão
disponíveis nas três principais regiões de
Ilhéus, Itacare e Barra Grande. Com boa
conectividade com as outras principais
cidades, infraestrutura bem desenvolvida e
comodidades, essas regiões fornecem
algumas das mais confortáveis, prazerosas e
pacíficas áreas para se viver.

Além das oportunidades de aventuras e
relaxamento, há grandes locais para
ecoturismo por perto. Você não terá
problemas para encontrar qualquer tipo de
imóvel em Ilhéus. Sejam casas, imóveis comerciais ou terrenos, você conseguirá muitas 
oportunidades de investimentos na região.

Com a aprovação de um novo aeroporto internacional entre Itacare e Ilhéus, os preços dos 
imóveis provavelmente subirão bastante; Essa é uma grande oportunidade para pessoas que 
buscam investir em imóveis em Ilhéus.

Ver imóveis na Ilhéus agora.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/ilheus-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/

