


VEJA COMO NOS
PREPARAMOS PARA RECEBER
NOSSOS HÓSPEDES COM SEGURANÇA.

Tudo isso com o melhor de Sauípe, a alegria da Bahia. 

NOSSOS 
PROTOCOLOS 

DE SEGURANÇA 
FORAM 

HOMOLOGADOS 
PELO INCOR

E CERTIFICADOS 
COM O SELO

TURISMO 
RESPONSÁVEL

+ 170 novos 
procedimentos 
de segurança 

e proteção 
ao COVID-19

+ 13.000 
sinalizações 

nos destinos de 
orientação aos 

hóspedes

65 mil novos 
materiais de 

operação 
adaptados aos 

protocolos 

Saiba mais em: www.aviva.tur.br



DE 01 A 31/10





*Os agendamentos serão realizados através da Sol











QUE TAL COMEÇAR O 
DIA COM UMA 
CAMINHADA NA ORLA 
DA COSTA?

Assim que você sentir a energia 
contagiante da Bahia, não vai querer se 
preocupar com mais nada! E a praia está 
bem pertinho dos hotéis, esperando 
para que você tome um delicioso banho 
de mar, mas também para que você 
possa começar o dia com uma caminhada 
revigorante na Orla da Costa.



TODA NOITE UMA 
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 
PARA CURTIR AO LADO 
DE QUEM SE AMA

Aqui na Costa do Sauípe você se diverte 
o dia todo (e a noite também!). 
Com o anoitecer, o entretenimento 
continua na Vila Nova da Praia, com 
muita música ao vivo no Coreto, e no 
Circo da Vila, com apresentação de 
espetáculos para toda a família. 



Ahhh, quem não ama um clima de festa junina? 
Nós amamos! E na Quermesse da Vila você vai 
se sentir num verdadeiro 'arraiá' fora de época, 
com nossa incrível Roda Gigante e um carrossel 
super divertido! Então, tá esperando o quê?

NA QUERMESSE DA VILA*, 
O CLIMA DE SÃO JOÃO É 
O ANO INTEIRO!

*todas as opções são cobradas à parte, com exceção de reservas a partir de 7 noites.

Hóspedes Premium Brisa têm direito a 3 atividades de lazer na Quermesse da Vila por 
pessoa (exceto Vila Assombrada Escape)

Hóspedes Premium Sol têm direito a 2 atividades de lazer na Quermesse da Vila por 
pessoa (exceto Vila Assombrada Escape)

Hóspedes do Sauípe Resorts tem direito a 1 atividade de lazer na Quermesse da Vila 
por pessoa (exceto Vila Assombrada Escape)



NÃO ABRE MÃO DOS 
ESPORTES MESMO 
DURANTE AS FÉRIAS?

Então, sem dúvida, a Sauípe Sports vai 
ser o seu local preferido! Nosso 
complexo poliesportivo está repleto de 
atividades durante todo o dia. 

Das 9h às 18h, os hóspedes vão poder 
praticar vôlei, vôlei de praia, basquete, 
futebol Society e tênis. A 
disponibilização de equipamentos é 
gratuita e a retirada deve ser feita nas 
casas de toalhas dos hotéis.



DIVERSÃO GARANTIDA 
PARA A CRIANÇADA

Com uma área de 4.000 m² totalmente reservada às 
crianças de 4 a 12 anos, a Toca da Zooeira é o maior 

espaço infantil em resorts do Brasil!

A Toca da Zooeira conta com: Monitores 
especialmente treinados; atividades ao ar livre; 

copinha do bebê; duas piscinas; playground; oficina 
de arte; oficina de culinária; trocadores para bebês 

e restaurante infantil.

Horário de funcionamento é das 9h às 12h30 
e das 14h às 16h



SABORES E AMORES

O litoral da Bahia apresenta opções gastronômicas tão 
deliciosas que chega a ser difícil escolher a sua favorita.

Muito além do acarajé, o 
cardápio original apresenta 
pratos com gostinho típico do 
Nordeste em um ambiente cheio 
de intervenções culturais.

Com ambientação praiana, o foco 
do menu autoral são os frutos do 
mar, como lagostas, mariscos e 
camarão.

A culinária da Ásia, França e 
Mediterrâneo em um 
aconchegante bistrô no litoral 
da Bahia.

No Viva Gastropub você desfruta 
de bons drinks em ambientes 
Brahma, Stella Artois e 
Budweiser!

*Todas as opções são cobradas a parte, com exceção de reservas a partir de 7 noites.
Hospedes Premium Brisa tem direito a 3 jantares nos restaurantes temáticos.
Hospedes Premium Sol tem direito a 2 jantares nos restaurantes temáticos.
Hospedes Sauípe Resorts tem direito a 1 jantar nos restaurantes temáticos.



Sauípe Premium Sol

Planeja tirar férias para descansar e aproveitar 
tudo que um resort oferece? 

Então você vai se apaixonar pelo Sauípe Premium 
Sol. Essa opção de hospedagem oferece conforto, 
gastronomia diversificada e toda a alegria e a 
energia da Bahia.

Bem pertinho da praia, o Premium Sol é pra quem 
gosta de uns mimos, além de tudo o que Sauípe tem 
pra oferecer. O sistema all inclusive oferece café 
da manhã, almoço, jantar, ceia, petiscos, além de 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas. 

Renove as energias em meio à natureza e viva 
momentos inesquecíveis no Sauípe Premium Sol.  



• Café da manhã

• Almoço: pratos variados da cultura brasileira

• Jantar: ilhas temáticas complementam o buffet com frutos do 

mar, massas, feijoada, churrasco, pratos baianos, nordestinos e 

brasileiros

• Show Cooking: delicias como tapiocas, omeletes, panquecas, 

grelhados, massas e pizzas preparadas na hora

• Ceia: sopas, sanduiches, saladas, massas e sobremesas

• Opções de petiscos nas piscinas

• Estação de acarajé 

• Variedade de bebidas alcoólicas e não alcoólicas

Premium All Inclusive 

Prepare-se para se deliciar com nossa gastronomia 
local com a comodidade do sistema all inclusive:



Todas as acomodações oferecem:

• Ar condicionado

• Wi-fi gratuito

• Opções com ou sem varanda

• Televisão de tela plana a cabo

• Frigobar

Apartamentos amplos e 
confortáveis para acomodar a 
sua família

Apartamentos

Suíte Master: 76 m²
Suíte Standart: 43 m²

Configuração

Duplo (01 cama king ou 02 camas de solteiro)

Triplo (01 cama king + sofá-cama ou 02 camas de solteiro + 
sofá-cama)



• Acesso às alas do Sauípe Resorts

• A poucos metros da praia

• Drink especial de boas-vindas

• Piscina exclusiva com bar molhado

• Atendimento de garçons na piscina

• Cartão de acesso

• Copa baby

• Variedade de bebidas alcoólicas e não alcoólicas

• Micro ônibus a cada 20 minutos

Entretenimento no hotel

• Atividades diárias nas piscinas

• *Brinquedoteca exclusiva (sem monitor)

• Café da manhã com a Turminha da Zooeira (aos sábados)

*Serviço indisponível no momento

Diferenciais



Trabalhar em resort dá certo? Sim, nós pensamos em tudo!

Para pacotes de domingo a quinta, exceto feriados, usando 
o cupom OFFICE15, além de ganhar 15% de desconto você 
ainda tem acesso a uma super estrutura para trabalhar com 
uma vista incrível!

Estrutura exclusiva para seu resort-office:

• Wi-fi super potente em todo resort;
• Mesa, cadeira, guarda-sol e o cenário incrível de Sauípe;
• All inclusive durante seu horário de trabalho;
• O hospede pode escolher horário e local para montagem da 

estrutura.



para compra antecipada

para pagamentos à vista via PIX

no cartão| Parcelamento em

para compra antecipada|

para pagamentos à vista via PIX|

(compra antecipada em 60 dias)

Portal do Agente: 
agenteaviva.com.br

Sistema online de reservas: 
agente.aviva.com.br

NOSSAS VANTAGENS

| Pagamento no destino

| Módulo de 2 noites 

| Condições especiais para Grupos

(sujeito a disponibilidade)



PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

DE 01/10 a 31/10/2021

Argumentos para apresentar o 
Premium Sol

1. Fomos eleitos um dos melhores 

resorts All Inclusive do Brasil.

2. Tudo em um lugar só! All Inclusive 

com café da manhã, lanchinho na 

piscina, almoço, jantar, bebidas...

3. Praia e natureza para relaxar e não 

se preocupar com nada!

4. Entretenimento o dia todo (e a noite 

também).

5. Diversão garantida para a criançada 

na Toca da Zooeira.

POR QUE VENDER O SAUÍPE PREMIUM SOL?

Nossas vantagens

1. Atendimento exclusivo com nossos 

executivos.

2. Portal do Agente e sistema online de 

reservas.

3. Formas de pagamentos facilitadas.

4. Desconto para reservas antecipadas.

5. Condições especiais para grupos.



Central de vendas: (11) 3512-4890
E-mail: atendimentoagencia@aviva.com.br


