
  
CANABRAVA   RESORT   –   CARNAVAL   2022   

Sobre  o  destino:  Seus  dias  no Cana Brava All  Inclusive Resort superaram  todas  as  suas  expectativas. Você            
desfrutará  de  um serviço  de  primeira, uma maravilhosa  cozinha,  fantásticos shows  temáticos,  animadas           
programações  de lazer e  uma  variedade  de atividades  esportivas. Tudo  isso  em  mais  de  70.000  m² de  frente  para                
o  mar e  com  muita  área  verde.   Dispomos  de 264 acomodações, 2  piscinas, 2 restaurantes,  04 bares  de             
piscina, estrutura  de  praia, lago  de  águas  ferruginosas, 1  centro  de  convenções, 2  salas  para  convenções, 2              
quadras  de  tênis, campo  de  futebol,  academia, quadra  de  volêi  de  praia, sauna, salão  de  Jogos, parque              
Infantil, Baby   Copa.   
PERÍODO:   25/02   à   02/03/2022   
1º  Dia  –  Vitória  x  Ilhéus  -   Apresentação  para  embarque  conforme  especificado  abaixo.  Viagem  noturna  com                  
parada   em   local   determinado   pelo   guia.   
2º  Dia  –  Ilhéus  -   Chegada  no  resort  às  10h  da  manhã  onde  faremos  nossa  entrada  com  acesso  ao  resort  all                       
inclusive  (os  apartamentos  serão  liberados  a  partir  das  15h00min).  Dia  livre  para  relaxar  neste  paraíso.  Entre  o                   
azul  do  mar  e  o  verde  da  natureza,  o  Cana  Brava  vai  além  de  uma  localização  privilegiada  em  Ilhéus,  no  sul  da                        
Bahia.  Aqui  você  encontra  tudo  aquilo  que  espera  para  a  sua  viagem,  são  inúmeras  opções  de  lazer,                   
entretenimento  e  descanso  distribuídos  em  mais  de  70.000  m²  de  puro  encanto.  Tão  incrível  como  um  verdadeiro                   
paraíso   à   beira   mar   pode   lhe   oferecer.    Jantar   Temático .   Programação   especial   Carnaval   2022.   Pernoite.   
3º   Dia   –   Ilhéus   -    Dia   livre   para   atividades   independentes.   Programação   especial   Carnaval   2022.   Pernoite.   
4º   Dia   –   Ilhéus   -    Dia   livre   para   atividades   independentes.   Programação   especial   Carnaval   2022.   Pernoite.   
5º   Dia   –   Ilhéus   -    Dia   livre   para   atividades   independentes.   Programação   especial   Carnaval   2022.   Pernoite.   
6º  Dia  –  Ilhéus  x  Vitória  -   Às  09hs  Check-out  dos  apartamentos,  às  10h  todos  devem  estar  na  recepção  para                      
iniciar   a   viagem   de   regresso.   Chegada   prevista   em   Vitória   às   00h.    Fim   de   nossos   Serviços.   

  

Embarques:   (Apresentação   para   embarque,   obrigatório   30min   antes   da   saída).   
  
● 25/02/2022   –   20h00min   –   Vitória   –   Praça   dos   Desejos   –   Sala   VIP   (frente   ao   MC   Donald’s)   

  
Pacote   inclui:   

  
● Transporte   em   ônibus   Leito   Total;   
● 04   noites   de   hospedagem;   
● Early   Check-in   com   all   inclusive*;   

   ● Serviço   de   bordo;   
● Seguro   viagem;   
● Guia   acompanhando   grupo.   

  
Valor   por   pessoa   em   R$   a   partir   de:   

Crianças   até   04   anos   –   Free   |   Criança   até   12   anos   
  

 Condições   Gerais:   
● O   valor   de   Criança   é   válido   quando   acompanhado   de   02   adultos;   
● Early   Check-in   com   acesso   às   dependências   do   Resort   e   apartamentos   às   11h   e   apartamentos   às   15h;   
● Valores   por   pessoa   em   reais   sujeitos   à   alteração   sem   prévio   aviso;   
● Forma   de   Pagamento:  Entrada   25%   +   6   vezes   no   cheque   ou   Cartão   s/   juros;   
● 2   meses   antes   do   embarque   somente   3x   nos   cartões   de   crédito   
● Pagamento   à   vista   3%   desconto;   

  

  
Sistema   All   Inclusive:   
No   All   Inclusive   do   Cana   Brava,   todas   as   refeições,   petiscos   e   bebidas   –   alcoólicas   e   não   alcoólicas   –   já   estão   
inclusos   na   diária.   Isso   proporciona   aos   nossos   hóspedes   um   excelente   custo-benefício.   
•   Frigobar   com   água   e   refrigerante   abastecido   diariamente.   
•   Café   da   manhã;   •   Almoço;   •   Chá   da   tarde   
•   Jantar   temático;   •   Petiscos   
•   Estação   de   Pizzas,   Massas,   Crepes   e   espetinhos   
•   Cantinho   da   Baiana   com   Acarajé   e   Tapioca   
•   Ceia   da   madrugada   na   recepção   
•   Baby   Copa:   funciona   24   horas   com   toda   estrutura   para   elaboração   de   alimentos   para   bebês   
•   Cerveja,   Chopp, refrigerante,   água   mineral,   suco,   água   de   coco,   coquetel,   whisky   08   anos,   vinho   branco*   e   tinto   
nacional*,   vodka,   Campari,   Martini,   Bacardi,   Licor,   Cachaça,   drinks,   roskas   e   espumante*   
*Servidos   em   horários   específicos   dentro   do   restaurante   principal   e   na   piscina   de   relaxamento.   

Hotel   Regime   Categoria   Individual   Duplo   Triplo   Criança   ²   

Canabrava   Resort  All   Inclusive    luxo     3849   3699   650   


