
 

 

CASA 16 na estrada da balsa em Arraial d’Ajuda. 
A Casa, construída pelo arquiteto Luciano Soares, conta com uma elegantíssima estrutura de 
1000m2 numa área total de 5000m2, que agrega conforto, sofisticação e natureza. 
A casa principal possui 3 suítes, e a casa secundária, 2 suítes, sendo um total de 05 suítes, 2 
com banheiras com Jacuzzi. Nas suas áreas comuns conta com piscina, academia de 
ginástica, garagem para até 3 carros, e um belo jardim com saída direta à praia. 
  
QUARTOS (todos com varanda) e BANHEIROS: 
• Suíte 1: Cama King size, vista mar, jacuzzi, televisão, banheiro e chuveiro, Ar 
condicionado Split. 
• Suíte 2: Cama King size, vista mar, televisão, banheiro e chuveiro, Ar condicionado 
Split. 
• Suíte 3: Cama King size, vista mar, televisão, banheiro e chuveiro, Ar condicionado 
Split. 
• Suíte 4: Cama King size, vista mar, banheiro e chuveiro, Ar condicionado Split. 
• Suíte 5: Cama King size, vista jardim, banheiro e chuveiro, Ar condicionado Split. 
  
RECURSOS e SERVIÇOS: 
• Sala de estar com TV e banheiro social. 
• Acesso Wi- Fi. 
• Varanda externa e cozinha totalmente equipada. 
• Estacionamento interno para até 3 carros. 
  
SERVIÇOS: 
Incluído no aluguel: 
• Camareira, cozinheira e caseiro. 
• Limpeza dos quartos e área social. 
• Piscina, área lounge com deck de madeira e academia. 
  
Custo Extra (agendamento prévio): 
• Traslados do Aeroporto, atividades e excursões, massagem, serviço de baba, 
cozinheira. 



  
POLÍTICAS DA VILA: 
• Máximo de 10 pessoas. 
• Quartos e a área social interna não-fumantes. 
• Animais de estimação não são aceitos. 
  
LOCALIZAÇÃO: 
• A casa está situada na estrada da Balsa em Arraial d'Ajuda 
• 50 min. de carro do Aeroporto Internacional de Porto Seguro. 
• Casa pé na areia - praia de Aracaipe. 

 CONTATOS: 

• Ligue para Marcia no +55 73 98849 5317 (também whatsapp). 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


