
 

 

CASA CAJUEIRO 9 em Condomínio na estrada da balsa em Arraial 
d’Ajuda. 
Esta casa aconchegante está localizada no condomínio Cajueiro, a 100m da praia e ao lado 
do Parque Aquático ECO PARQUE de Arraial dAjuda. Um lugar tranquilo, arborizado e muito 
seguro (possui uma portaria com segurança 24 horas). O melhor lugar para você descansar 
com sua família e amigos. Para famílias com bebe, temos berço, cadeirão de alimentação, 
banheira e 2 protetores para a escada. 
  
QUARTOS (todos com varanda) e BANHEIROS: 
• Suíte 1: Cama Casal, TV, banheiro e chuveiro e Ar condicionado. 
• Suíte 2: Cama Casal, TV, banheiro e chuveiro e Ar condicionado. 
• Suíte 3: Cama Casal, TV, banheiro e chuveiro e Ar condicionado. 
• Sala de estar grande com Ar condicionado e 2 sofás cama de couro Ortobom. 
  
RECURSOS e SERVIÇOS: 
• Sala grande com Ar Condicionado, TV a cabo (sky), leitor de CD e DVD, acesso Wi- Fi e 
brinquedos infantis. 
• Cozinha totalmente equipada com micro ondas e maquina de pão. 
• Área de churrasqueira individual, lavanderia com máquina de lavar roupas. 
  
SERVIÇOS: 
Incluído no aluguel: 
• Piscina no condomínio com área lounge, quadro de areia e sauna. 
• Estacionamento para 2 carros. 
• Portaria/Segurança 24h. 
  
Custo Extra (agendamento prévio): 
• Traslados do Aeroporto, atividades e excursões, massagem, serviço de baba, 
cozinheira. 



  
POLÍTICAS DA VILA: 
• Máximo de 6 pessoas. 
• Suítes são não-fumantes. 
• Animais de estimação de pequeno porte são aceitos. 
  
LOCALIZAÇÃO: 
• A casa está situada na estrada da balsa em condomínio fechado ao lado do Eco 
Parque de Arraial d'Ajuda. 
• 5 min. de carro do centro de Arraial dAjuda e 10 min. de carro até a balsa de Porto 
Seguro. 
• 15 min. a pé até o centro de Arraial d'Ajuda. 
• 10 min. a pé da praia dos Pescadores, basta atravessar a rua. 

CONTATOS: 

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

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


