
 

Península de Maraú - Pousada Lagoa do Cassange – 5 dias 

→ 1º Dia - Origem / Ihéus – Maraú 
Embarque com destino a Ilhéus. Recepção no aeroporto e seguiremos por 75 km em estrada asfaltada por uma natureza exuberante com 
muito verde da Mata Atlantica. Ao longo do caminho vamos dar uma parada no mirante na subida de Serra Grande para aproveitar a vista 
panorâmica da Praia de Serra Grande. Continuamos seguindo por mais 35 km em estrada de terra em boas condições passando por fazendas 
de cacau, seringueiras e coqueirais. A duração da viagem do aeroporto de Ilhéus até a Pousada Lagoa do Cassange é de cerca de 2 horas.  

→ 2º ao 4º Dia – Maraú 
 
Passeios Inclusos: 
 
● Piscinas Naturais - Seguindo em estrada de chão em meio coqueiral, um trecho de Mata Atlântica, onde temos a vista do Jardim das 
Bromélias, essas plantas chegam a ter mais de dois metros de diâmetro. Em seguida, por um caminho que passa por campos abertos e 
restingas, passamos ao pé do morro do Farol ou Morro de Taipus (palavra indígena que designa os morros arredondados característicos do 
local). E continuamos por plantações de dendê e coqueiros nossa parada será na Praia de Taipus ou Piscinas Naturais. Sempre na maré 
baixa a natureza resolveu criar a mais bela das piscinas, cercada por arrecifes e recheada de peixes e corais de todas as cores. 
Praticamente sem ondas durante as marés baixa - e são duas por dia! -, a piscina apresenta uma água com visibilidade excepcional. É o 
lugar ideal para fazer um mergulho livre e descobrir o fascinante mundo submarino. Depois do mergulho, sugerimos um delicioso almoço 
tradicional (não incluso) no restaurante da Lucidalva, que fica no caminho de volta para a pousada. 
*Na praia estão disponíveis equipamentos para aluguel (snorkel, máscara, colete e nadadeiras). 
Duração aproximadamente de 4 horas, grau de dificuldade leve. 

● Eco-Social - Começamos nosso roteiro com uma visita à Escola Comunitária Maramar, um projeto de educação e cultura que temos 
orgulho de apoiar e que beneficia crianças de diversas idades na Península de Maraú. Faremos um pequeno passeio pelo mangue, em uma 
das regiões mais preservadas do país, navegando numa catraia (uma embarcação rústica local). Será a oportunidade de nos conectarmos 
com as riquezas dos manguezais, os grandes berçários dos oceanos. Terminamos nosso dia visitando a nossa vizinha comunidade do Saleiro 
e degustando um delicioso sorvete artesanal de cacau feito pelo querido Bio, um dos mais antigos colaboradores da pousada. 
Duração aproximadamente 4 horas, grau de dificuldade leve.                          

● Ilhas da Baía de Camamú e Cachoeira do Tremembé - Um passeio para desvendar o outro lado da Península de Maraú, com as paisagens 
sossegadas e únicas da Baía de Camamu. A bordo de uma confortável lancha, vamos explorar a Baía de Camamu, a terceira maior baía do 
Brasil e a mais preservada, onde mangues, praias, pequenas ilhas e vilarejos formam paisagens especiais. Nosso passeio parte do pequeno 
Porto do Jobel e segue em direção ao norte da península. Passaremos pela praia de Taipu de Dentro e por bancos de areia, até alcançar as 
ilhas do Campinho e do Goió, onde poderemos descer para um banho em suas águas calmas. Continuaremos para a Ilha da Pedra Furada, 
um dos cartões postais da região. Na maré seca, os bancos de areia que contornam a ilha aparecem e tornam o lugar ainda mais bonito. 
Parada para almoço (não incluso) na Ilha do Sapinho, onde lagostas, peixes e camarões fresquinhos esperam por você. Após o almoço, 
iremos de barco para o sul da baía em direção à Cachoeira do Tremembé, que surge de dentro da Mata Atlântica, despencando 
diretamente na água salgada da baía. Quem quiser pode desembarcar e caminhar com um dos guias locais até às piscinas naturais que se 
formam acima da cachoeira e criam verdadeiras banheiras de hidromassagem (não incluído). No retorno, avistaremos a cidade de Maraú e 
navegaremos pelo estreito, uma região de mangue que na maré cheia proporciona um espetáculo de reflexos na água. 
Duração aproximadamente de 7 horas, grau de dificuldade leve. 
 

→ 5º Dia - Maraú - Ihéus / Origem 
Saída da pousada para embarque com destino à cidade de origem.  

"A ordem dos passeios não serão obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do guia/receptivo 
local." 

SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS) 

Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 
 
INCLUI: Traslado Ilhéus-Pousada Lagoa do Cassange-Ilhéus, hospedagem com café da manhã na Pousada Lagoa do Cassange em Maraú e os 
passeios: Piscinas Naturais, Eco-Social e Ilhas da Baía de Camamu com Cachoeira do Tremembé. 
 
 


