
O Que Fazer Em Itacaré

Se você chegou em Itacaré, você provavelmente é um amante da natureza, um 
aventureiro ou um entusiasta do surf. Esta pequena vila de pescadores com suas 
paisagens naturais de Mata Atlântica e praias virgens isoladas será uma experiência que 
poucos outros lugares na Bahia podem oferecer.

Ao contrário de muitos outros lugares na Bahia onde a infraestrutura turística está bem 
desenvolvida, você só vai encontrar os serviços essenciais em Itacaré. Isso não significa que 
você não pode passar momentos maravilhosos neste lugar. É um dos melhores lugares para o 
Eco turismo, aventura e esportes aquáticos. Vamos dar uma olhada nas atividades disponíveis:

Visitar As Esplêndidas Praias

O litoral perto da cidade é pontilhado com praias
situadas entre morros, florestas e coqueirais.
Enquanto algumas praias próximas à cidade têm
facilidades como restaurantes e bares, muitas são
vazias e isoladas. Algumas delas só podem ser
alcançadas a pé através de trilhas na mata.
Enquanto algumas pessoas podem achar difícil,
essas praias isoladas são lugares realmente
incríveis para conhecer.

Praia da Concha
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Esta é a praia mais próxima da cidade, e tem as melhores instalações entre as praias. Ela 
também é a praia mais popular e muitas pessoas vêm aqui, especialmente à tardinha para ver 
o pôr do sol. As águas são calmas e os restaurantes servem alimentos frescos e bebidas. Após 
o pôr do sol, você também pode ver a capoeira realizada pelos nativos. É um ritual tradicional, 
que marca o final do dia .

Praia Resende

Esta é praia fica também próxima da cidade e é adequada para o surf. Você terá que ir a pé 
pelo caminho a partir da estrada principal.

Praia da Tiririca

Se você é um entusiasta do surf, você tem que ir para a praia da Tiririca. As ondas aqui são 
sempre adequadas para o surf. Um belo riacho corre dos morros circundantes e se junta ao 
oceano.

Praia da Ribeira

Esta é uma praia paradisíaca no meio da floresta tropical. Um riacho que desce dos morros 
forma uma grande piscina de água doce antes de se unir ao mar. É ideal para a natação. 
Existem lojas aqui onde você pode comprar alimentos e bebidas. A praia fica apenas a uma 
curta distância a pé de duas praias desertas, Prainha e Siriaco.

Prainha

Esta é uma praia muito bonita e deserta com coqueiros e cercada por morros. É excelente para
o surf. Além de uma ou duas pequenas barracas que vendem frutas da época ou água de coco 
você não vai encontrar nenhum estabelecimento aqui.

Outras Praias

Pontal , Coroinha , São José , Siriaco , Jeribucaçu , Engenhoca , Havaizinho , Itacarezinho , 
Serra Grande são as outras praias nas proximidades. Algumas das praias isoladas não são 
seguras para nadar e algumas são de difícil acesso e necessitam de longas caminhadas por 
trilhas na mata.

Esportes De Aventura

Se você gosta de praticar esportes de aventura,
Itacaré é o seu lugar. Itacaré tem uma vida
selvagem incrível composta por montanhas, rios,
cachoeiras, corredeiras, floresta e praias, uma
combinação que não está disponível na maioria dos
outros lugares da região . Aqui estão algumas
ótimas opções.

Surf

As praias de Itacaré são famosas por serem
propensas ao surf e as ondas grandes daqui atraem
esportistas qualificados de todo o país . Vários torneios de surfe são realizados na cidade. 
Existem algumas escolas que oferecem treinamento básico para as pessoas novas no surf. 
Você também pode encontrar o equipamento necessário para alugar.

Caminhadas E Mountain Bike

As florestas e as áreas circundantes são cortadas por trilhas que levam a praias, rios, 



penhascos e cachoeiras. Um guia local será necessário.

Rafting

O Rio de Contas é famoso pelo rafting. Ele é cheio de corredeiras separadas por trechos de 
águas calmas. A viagem levará cerca de uma hora e meia. Há uma tirolesa de 180 metros, 
caso você queira um pouco mais de aventura.

Outras Atividades

Caiaque e canoagem estão disponíveis em alguns dos rios nas praias populares. Também é 
possível praticar rapel na Cachoeira do Noré. É uma queda de 18 metros e mesmo os iniciantes
podem experimentá-lo.

Passeios De Barco

Há agências que oferecem excursões e passeios de
barco utilizando canoas e barcos a motor. Os
passeios irão levá-lo através das selvas e perto das
cachoeiras.

Apreciar A Comida Local

Você pode comer uma boa comida em restaurantes
simples e de baixo custo em comparação com
outras cidades. Alguns dos restaurantes estão
situados em casas antigas. Pratos baianos e frutos
do mar são os principais itens do menu. Aqui estão
três locais interessantes:

Estrela Do Mar

É perto da praia da Concha. Você pode experimentar autênticos pratos de frutos do mar 
baianos, massas e saladas. As enormes janelas permitem apreciar a vista do mar. Mesas ao ar 
livre também estão disponíveis.

Jardim Dos Sabores

Esse restaurante fica em uma bela área verde
cercada por coqueiros e jardins e tem música ao
vivo à noite. Peixe fresco grelhado é a especialidade
aqui.

Casa Sapucaia

Como o nome sugere, este restaurante é localizado
em uma mansão com iluminação agradável e mesas
decoradas com velas. O ambiente é ótimo. Há
mesas no pátio também, caso você prefira o ar
livre.

Ótima Vida Noturna

A animação começa por cerca das nove horas nos bares e lojas nas ruas, especialmente na 
Lodônio Almeida e Pituba . Depois da meia-noite, o foco muda para as praias, principalmente a
Praia Coroinha. Você pode desfrutar de música ao vivo e performances. A festa vai até as 
primeiras horas do dia seguinte.

Compras



Você vai encontrar um monte de itens criados pelos artesãos e artistas locais. Bolsas, 
camisetas, itens pintados à mão, jóias feitas a partir de prata e pedras preciosas são alguns 
dos itens que você pode comprar.

Itacaré é um pouco isolada das outras cidades e que o torna um excelente lugar para desfrutar
da natureza. Muitas pessoas acham que é difícil sair de lá, portanto, a cidade tem uma grande 
comunidade de expatriados.

Ver imobiliária á venda em Itacáre.
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