
 
Itacaré, a capital do surf baiano! 

Situado na Costa do Cacau, no Litoral Sul da Baía, entre Salvador e 

Ilhéus, Itacaré possui uma paisagem encantadora com inúmeras 

belezas naturais, tendo como principais atractivos as praias, cuja 

natureza ainda está praticamente intocada pelo homem, com mor-

ros cobertos por florestas e muitos coqueiros.  

Antigo refúgio dos coronéis do cacau, a cidade de Itacaré entrou 

para o esquecimento quando uma praga implacável atacou os 

cacaueiros e baixou muito a produção de cacau levando à deca-

dência as fazendas da região.  

O destino só foi redescoberto anos depois com a inauguração 

da Estrada-Parque Ilhéus-Itacaré. Até então, a estrada de terra era 

encarada somente pelos surfistas que, nos anos 70, desbravaram e 

mantiveram no anonimato o abandonado pedaço do paraíso. Devi-

do às ondas perfeitas, consideradas as melhores do estado, o des-

tino turístico tornou-se o paraíso do surf na Baía.  

Itacaré, porém, renasceu sob os auspícios do ecoturismo e vem 

crescendo de maneira ordenada, preservando rios, cachoeiras e 

praias desertas, emolduradas por morros cobertos de Mata Atlân-

tica. Para manter tudo no seu devido lugar, a cidade não abre mão 

das trilhas, única maneira de chegar aos cenários mais encantado-

res, como Prainha e Tiririca, Ribeira, Engenhoca, Havaizinho e Ita-

carezinho.  
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Hotéis e restaurantes 

Em Itacaré recomendamos o Txai Resort  de 5* e o Itacaré Eco 

Resort de 4*. O Txai está situado no meio da Mata Atlântica, 

numa área de proteção ambiental  e proporciona a experiência 

única de visitar a praia durante a época da desova das tartarugas. 

O Itacaré Eco Resort está localizado no Condomínio Villas de São 

José, na Reserva da Serra Grande e a 100 m da Praia de São José.  

Comer bem rima com ambientes aconchegantes em Itacaré, em 

especial nos restaurantes que ocupam antigos casarões coloniais 

restaurados na rua Lodônio Almeida. A noite em Itacaré começa 

cedo, por volta das 21h nos bares e segue depois da meia-noite 

para as casas de forró e reggae.  
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Informações Úteis:  

 Clima : Itacaré e Comandatuba ficam na Região da Baía do Brasil, em plena zona tropical e banhada pelo 

 Oceano Atlântico, têm clima quente e húmido com a precipitação distribuída ao longo do ano.  

 As temperaturas médias (máxima /mínima diurnas) são: 

  
  Como chegar: Via aérea, com a TAP, em voos directos de Lisboa para a São Salvador da Baía e voo regional 

 de Salvador para Ilhéus (Apt IOS), que se situa a meio caminho entre Itacaré e Comandatuba. 

 Pode combinar esta visita com uma visita a São Salvador da Baía e à capital do cacau, Ilhéus,  terra de Jorge 

 Amado e do seu  romance Gabriela, Cravo e Canela. 

 Corrente eléctrica: No Brasil a corrente eléctrica varia conforme a cidade. Pode ser de 220 ou 110 V. Na Baía 

 é de 220V mas as tomadas são diferentes, pelo que, são necessários adaptadores. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
29/22 29/22 29/22 29/22 28/21 27/21 26/19 26/19 26/20 28/21 28/22 29/22 

Para reservas ou informações contactar: 

 

 

 
Global Mundi Brazilian Tour Operator 

Phone: +55 21 2548 8052  
Skype: global.mundi 

Marc Vermeulen – (Fit & Group Director) 
  marc@globalmundi.com.br 

Daniel Pontes – (Executive Director) 
 daniel@globalmundi.com.br   

Em Portugal: 
DMClinks – Destinos MC 

Maria do Carmo Camacho  
Email: mariacarmo.camacho@dmclinks.pt  

Telefone : (351) 965663672 
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Ilha de Comandatuba! 

A ilha é um dos pontos turísticos do município de Una, no sul do 

litoral da Baía, a cerca de setenta quilómetros a sul de Ilhéus. A ilha 

possui 21 quilómetros de praia semi-deserta onde ainda residem 

pescadores em casas bastante simples. O acesso à ilha é feito atra-

vés de barcos a partir da Vila de Comandatuba. Para se chegar à 

vila, é possível usar o transporte rodoviário através da rodovia BA-

270, ou transporte aéreo até o aeroporto de Ilhéus. 

Na ilha, está instalado o Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba  

de 5*, considerado um dos mais tradicionais resorts do país, tem 

um disputado centro de eventos, com 12 salas de apoio e um salão 

modulável, com capacidade para 1800 pessoas. 

A enorme área de lazer inclui dez courts de ténis, dois campos de 

futebol, piscinas e um campo de golfe de excelente nível, com 18 

buracos, usado em campeonatos profissionais. Para quem gosta de 

desportos náuticos existem barcos e jet skis para alugar. 

Criando uma atmosfera de perfeita integração com a paisagem 

paradisíaca, as charmosas e alegres acomodações do resort ofere-

cem muito conforto e comodidade aos seus hóspedes. Os aparta-

mentos e as suítes ficam no bloco principal do hotel, ao lado das 

piscinas e restaurantes, num local de maior movimento, para quem 

gosta de privacidade e comodidade. Os chalés de praia estão situa-

dos de 100 a 500 metros do bloco central do hotel, entre o coquei-

ral, praças e jardins. Ideal para quem gosta de caminhar e desfrutar  

da natureza com privacidade. 


