FICHA TÉCNICA
NOME COMPLETO
Catussaba Business
CIDADE
Salvador
ENDEREÇO:
Alameda Dilson Jatahy Fonseca, nº 105, Itapuã, Salvador, Bahia, Brasil. CEP: 41600-100
TELEFONE:
+55 71 3418-9000
FAX:
+55 71 3374-1666
HOME PAGE:
www.catussaba.com.br
E-MAIL DE RESERVAS:
reservas.business@catussaba.com.br
E-MAIL DE EVENTOS:
eventos@catussaba.com.br

LOCALIZAÇÃO
Distância do aeroporto
O Aeroporto Internacional de Salvador está a 7 km de distância do Catussaba Business.
Pontos de referência importantes
O Catussaba Resort está localizado no boêmio bairro de Itapuã, situado entre as famosas praias
de Stella Maris e Itapuã, ao lado de pontos turísticos como o Farol de Itapuã, a Lagoa do Abaeté, a
praça de Vinícius de Morais e o Largo de Cira do Acarajé.

ESTRUTURA
No Catussaba Business existem duas piscinas (adulto e infantil), deck bar, jardins, área verde, vias
internas e estacionamento.
PASSEIOS
O Catussaba possui fácil acesso a todos os pontos turísticos da Grande Salvador. Diariamente
diversas empresas fazem passeios saindo do Resort para o Centro Histórico e à Linha Verde.

APARTAMENTOS E INSTALAÇÕES
• Apartamento Superior – 130 unidades
• Suíte – 03 unidades

ITENS EXISTENTES NO APARTAMENTO
• Apartamento Superior
Apartamentos com uma cama Box Spring, Varanda e rede, Telefone, Internet de alta velocidade
Wi-Fi, Ar condicionado split, TV LCD com controle remoto com canais a cabo, Frigobar, Cofre
eletrônico individual, Secador de cabelos, Mesa de trabalho e espelho corpo inteiro.
• Suítes
Suítes com ante sala, sofá-cama de casal, uma cama casal King Size, Varanda e rede, Telefone,
Internet de alta velocidade Wi-Fi, dois ar-condicionados splits, TV LCD com controle remoto com
canais a cabo, Frigobar, Cofre eletrônico individual, Secador de cabelos, Mesa de trabalho e
espelho corpo inteiro.

DIFERENCIAIS DESTAS ACOMODAÇÕES
• Apartamento Superior – Vista para piscina / Vista para Avenida Principal
• Suítes – Vista para Avenida Principal

CAPACIDADE DE HÓSPEDES NAS ACOMODAÇÕES
• Apartamento Superior – 02 adultos e 01 criança de até 06 anos na mesma cama dos pais
• Suíte Plus – 02 adultos + 02 crianças de até 12 anos ou 03 adultos

SERVIÇOS ESPECIAIS
Animais de estimação
O único animal doméstico permitido por lei no Catussaba Resort é o cão-guia com a presença
comprovada de um deficiente visual.
Lojas & Serviços
No Lobby do Catussaba Resort existe uma loja de conveniências, aberta das 8h às 20h.
Internet
Os hospedes do Catussaba possuem acesso a Internet WiFi de alta velocidade Free 24h por dia,
nas áreas sociais e apartamentos. Também é disponibilizado um Business Center com Internet
Free.
GASTRONOMIA
A gastronomia no Catussaba Business é consagrada como uma das mais sofisticadas na capital
baiana, servidas no Restaurante Business, aberto ao público em geral. O café da manhã é servido
com frutas, bolos, sucos, pães, frios e comidas típicas regionais. O almoço e jantar são servidos à
la carte, onde os clientes experimentam os melhores pratos da gastronomia regional e
internacional. Uma ótima dica de sobremesa é o tradicional Petit Gateau servido diariamente no
restaurante.

EVENTOS
O Catussaba Business oferece um salão de eventos e duas salas para reuniões, com capacidade
total para 133 pessoas. Todos oferecem ar-condicionado e espaço para implantação de
equipamentos eletrônicos como Datashow. Ao lado do salão de eventos existe um espaço
específico para a realização de coffee-breaks.

