Bem vindos!
Esperamos que as
expectativas quanto a
qualidade dos nossos
serviços sejam alcançadas.
A Pousada Outeiro
deseja-lhes momentos
inesquecíveis neste
paraíso. Tenham certeza
que faremos o melhor
possível para atendê-los.

Informações importantes sobre
a hospedagem na pousada
O café da manhã é servido das 08h às 10h30.
A pousada possui um pequeno restaurante
com um cardápio variado e cozinha artesanal.
Sugerimos que as refeições sejam pré-programadas no sentido de evitar possíveis atrasos.
Funcionamento das 08h às 16h. Os
pedidos deverão ser realizados até às 15h.
Pedimos aos hóspedes que os pedidos do
restaurante sejam pré agendados para
evitar atrasos.
A pousada não se responsabiliza pelos pertences dos hóspedes, portanto, mantenha sempre
o quarto trancado na sua ausência. Durante o
dia, sugerimos que deixe a chave na recepção
com um de nossos funcionários.
A perda da chave do quarto acarretará uma
taxa de R$ 45,00.
Atualmente somente a operadora VIVO atende
a região.
A partir das 21h fechamos o horário de atendi mento na recepção, entretanto, em casos emergenciais, ligar para o ramal da recepção, o qual
será atendido por um de nossos colaboradores
de plantão ou no telefone +55 73 99973 3220.
Para realizar ligações externas discar 0.
Ligação interurbana: favor utilizar a operadora
TELEMAR 31.
Dispomos do serviço de Internet Wi-Fi em todas as dependências da pousada, consulte o
acesso na recepção.

A voltagem da energia elétrica da região é 220V.
Orientamos para que as crianças sejam acom
panhadas de um responsável quando estiverem nas áreas da piscina e outras dependências
que possam acarretar algum risco de acidentes.
Por estarmos localizados em área de preserva
ção ambiental (APA), ocasionalmente é possível
encontrar animais silvestres de pequeno porte
nas dependências da pousada.
Sugerimos que utilizem uma lanterna durante
as caminhadas noturnas pelo Empreendimento.
Toalhas de piscina ﬁcam à disposição do hóspede na recepção e deverão ser entregues na
recepção ou para um de nossos funcionários
após sua utilização. A perda ou a não entrega
das toalhas de piscina acarretará em uma taxa
de R$ 50,00.
Orientamos para que a partir das 17h as janelas
dos apartamentos e os mosquiteiros (cortina
dos) permaneçam fechados para evitar insetos.
Sugerimos 10% (dez por cento) de taxa de serviço em hospedagem e restaurante. Essa taxa é
revertida como benef ício à equipe de funcionários da pousada e é opcional.
É proibido fumar dentro dos quartos e nas áreas comuns da pousada.
Qualquer dano ou perda de objetos ou peças
de cama e banho daniﬁcadas o hóspede será

responsabilizado e arcará com as devidas des
pesas de recuperação ou reposição de estoque.
O f rigobar da suíte é para uso exclusivo de produtos da Pousada Outeiro. Não é permitido o
uso do f rigobar para produtos que não sejam
da pousada, em caso especíﬁco consulte a nossa taxa de locação diária.
Pedimos o cuidado para não jogar papel, nem
qualquer outro objeto no vaso sanitário, assim
evitamos riscos de entupimento na rede geral
e possíveis transtornos quanto à manutenção.
Estamos em uma área rural e o fornecimento de
energia ainda é deﬁcitário. A pousada possui um
gerador de energia que será acionado em apenas alguns segundos após a queda de energia.
A Pousada Outeiro não se responsabilizará por
eventuais danos ou oscilação de energia, bem
como não reembolsará diárias por esse motivo.
Caso não funcione o gerador, cada suíte conta
com a sua própria lanterna de emergência. A
lanterna não deve ser retirada da suíte.

Estamos muito felizes em recebê-lo e a
disposição para esclarecer qualquer dúvida
ou para informações adicionais necessárias.
Aproveite para explorar esse canto
maravilhoso da Bahia. Informe-se na
recepção sobre passeios dentro e
fora do Empreendimento.

Vila do Outeiro
É o coração do
Outeiro e é onde
está localizada
a pousada.
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Caminhadas pela praia
Consulte a tabela da maré, que muda todos os dias. Para caminhar na
praia, opte pela maré baixa. Na maré alta, alguns trechos são dif íceis de
atravessar. Uma nova paisagem a cada ângulo e a cada horário. Óculos
escuros, chapéu e protetor solar, sempre.

para o Rio do Frade (para o norte)
Uma hora pela praia até o delta do rio, aproxi
madamente 2 km. Melhor evitar a maré alta.
Chegando lá, seu corpo vai agradecer o banho
de água doce. No caminho, várias piscinas na
turais para se ref rescar.
para a Praia do Espelho (para o sul)
Chamado também, pelos locais, de Curuípe, é
conhecida por suas águas calmas e pelo visual
exuberante. Tem opções de bares e restaurantes. Atenção à mare na caminhada de volta!
Calcule meia hora de ida e mais meia de volta.
para Caraíva (para o sul)
Recomendável ir com um guia. Caminhada em penhativa. Ida e volta a pé no mesmo dia é exagero. Um dos trechos pode ser feito de táxi, de
barco ou de ônibus.. Caraíva é uma vila pequena,
com ruas de areia, bem preservada e sem carro.
para a Ponta da Juacema (para o sul)
No caminho para Caraíva, há um trecho que
desvia da praia, sobe e desce uma falésia até a
Ponta da Juacema. Na alta temporada, é pos
sível reservar um almoço no único restaurante
de lá. Dizem que foi cenário de novela.

Entre as praias mais belas
A Praia do Outeiro ﬁca a cinco minutos da pousada. Areia branca, mar
calmo. É a nossa preferida, rsrs, mas não é a única. A pé, de carro ou de
barco, você pode conhecer as outras areias brancas da região. Explore!

Praia do Espelho (1km)
A 1km da pousada, uma das praias mais boni
tas do Brasil. De águas azuis nascem piscinas
naturais e das gigantescas falésias brancas e
avermelhadas, verdadeiras pinturas. Na lua
cheia, um mar prateado reﬂete, daí o nome.
Praia dos Amores (600m)
Quando a maré baixar, aproveite para descobrir
essa praia virgem, vizinha da Praia do Outeiro.
A água morna e transparente convida para um
banho, enquanto as falésias, a areia dourada e o
céu azul formam um cenário perfeito.
Trancoso (25km)
Os mais ousados já foram pela praia a pé ou a
cavalo. De carro, da pousada até o quadrado
são 50min. 18km de terra batida, passando por
Itaporanga, até chegar à Estrada de Trancoso,
de asfalto. E então 7km até o famoso quadrado.
Caraíva (22km)
Descubra a beleza do encontro do rio Caraíva
com o mar e prepare-se para dançar forró e comer bem nos poucos restaurantes que existem
por lá. Se a maré permitir, dá pra descer o rio de
bóia. Uma diversão!

Clube do Outeiro
Na cara do gol: pé na
areia, com aperitivo,
sombra e água f resca.

O funcionamento do clube é das 08h às 16h.
Acesso sob taxa de uso. Informe-se na recepção.

Se a sua praia é o esporte...
Sabemos que você veio para descansar e você vai. Mas vai também sentir
sua energia renovada e multiplicada. Dif ícil vai ser ﬁcar parado.

Cavalgada
Cavalgue pelas areias da Praia do Espelho ou
até o Frade e sinta-se um desbravador. Podemos ajudar reserva com nossos parceiros.
Tênis
Disponibilizamos o aluguel de raquetes e bolas de tênis para quem quiser disputar uma
partida na quadra do Empreendimento.
Caiaque ou Stand-up
Reme entre os corais e as águas cristalinas da
Praia do Outeiro. Use colete e ﬁque atento à
maré! Equipamento disponível sob taxa de uso.
Volei
A quadra é de areia e ﬁca a poucos passos da
pousada. O visual de lá é deslumbrante! Vai
precisar de concentração para não se distrair.
Futebol
Tem craque, amador, criança e adulto; menino
e menina. O campinho é o ponto de encontro
no ﬁm de tarde. Fica entre a pousada e a igreja.
Golfe
Com 9 buracos, o campo de Golfe do Outeiro é
um dos mais inusitados e desaﬁadores do Brasil. Agende sua tacada, mediante taxa de uso.

As trilhas dentro do Outeiro das Brisas
Não são só as praias que fazem esse lugar tão especial. O Empreendimento está em plena Mata Atlântica, com uma fauna diversa e uma
ﬂora exuberante. Não deixe de conhecer e perder a noção do tempo nas
trilhas silenciosas do Outeiro.

Trilha da falésia
Liga a praia à Vila do Outeiro. Tem 1 km e uma
das vistas mais lindas da região. Dependendo
do horário do dia ou da maré, o visual pode
mudar radicalmente. Cada dia uma surpresa.

Trilha do lago do pier
1 km de pura mata que liga o lago do pier à
praia e ao Clube do Outeiro. E no lago... nadar,
pescar, brisar e arriscar um stand-up. Cuidado
com galhos pontudos no fundo do lago.

Trilha do golf
Sai da f rente da quadra de tênis, dá um loop e
acaba no mesmo lugar. São 3,6 km beirando
o campo de golfe, com um sombreado f res
co. Dá para fazer correndo, pedalando e caminhando. Curta o silêncio e os passarinhos.
Trilhas de bike
Andar, correr ou, para quem tem fôlego, pe dalar. Seja qual for a sua praia, as trilhas do
Outeiro vão deixar você de queixo caído. Aten ção aos carros. A pousada dispõe de bicicletas
para uso dos hóspedes.

E mais aventuras
Se você vai ﬁcar mais tempo ou se não está vindo pela primeira vez,
pode sair do trivial e se arriscar em novas explorações. Ou, pode já ir
imaginando a próxima vinda. De ócio não se sof re por aqui.

Embarque num passeio para observação das
baleias Jubarte - disponível entre julho e outubro. A partida do barco é em Arraial d’Ajuda
com a presença de uma bióloga especializada.
Consulte a programação com a nossa equipe.

A ponta do Corumbau é maravilhosa e ﬁca ao
sul do Outeiro. Dá para chegar de lancha, em
40 minutos se a maré não estiver muito agita da. Ou, de Caraíva tem quem vá de buggy. A
pousada pode indicar os parceiros.

Eco Parque de Arraial d´Ajuda Passar o dia no
também é uma opção divertida para a criançada. Consulte o site e programe sua visita de
acordo com o calendário de funcionamento.
www.arraialecoparque.com.br

Descer o Rio Caraíva de boia é um dos nossos
programas favoritos. Sobe-se o rio, em aproximadamente 20min, num pequeno barco com
motor e desce no ritmo da correnteza, ﬂutuando numa boia de pneu, por mais uma hora.

Cultura local
Não é só a natureza que faz dessa região uma grande atração nas diferentes estações do ano. De Trancoso à Caraíva, dependendo da época,
você encontrará ricas atrações culturais.

A Festa de São Sebastião
reúne, em 20 de ja
neiro, adultos, jovens e crianças, no Quadrado
de Trancoso, onde, a cada ano, acontece a cerimônia tradicional de troca de mastro.
Em março, o Teatro L’Occitane alegra as noites
de Trancoso e convida uma diversidade de artistas para o eclético
festival Música em Tran

A Igrejinha de Trancoso é uma herança colonial do século XVII. Bem conservada, abriga
imagens de São João Batista, São Benedito,
São Sebastião e Santo André.

Se você gosta de artesanato, vale a ida até o
povoado de Itaporanga onde encontrará cestas e peças em madeira e cerâmica, desenvolvidas por artesãos de comunidades indígenas.

O Dia de Reis é celebrado em várias regiões
brasileiras. Em Caraíva, o dia 6 de janeiro é calorosamente festejado pelos locais e o vilarejo
ﬁca ainda mais colorido.

@ marcelo nacinovic

coso. Conﬁra a programação no site do teatro.

Nossa maior motivação é ver os
hóspedes curtindo esse paraíso,
virando fotógrafos, modelos, poetas,
pensadores, voltando a ser criança,
rindo à toa, contemplando, sonhando
e principalmente se encontrando.

O que mais me marcou nessas
férias foi perceber como meus
ﬁlhos rapidamente criaram
intimidade com a natureza. Até o
chinelo eles deixavam para trás.

Fomos de barco da Praia do
Outeiro até a ponta do Corumbau.
No caminho paramos para
mergulhar numa bancada de
pedras lotada de peixes. Uma
experiência inesquecível!

Ver a lua nascer do mar da Praia
do Outeiro foi das experiências
mais emocionantes que já tivemos.
Nenhuma fotograﬁa seria capaz
de revelar a beleza que vimos.
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