Ficha Técnica
O Catussaba Suítes apresenta um novo conceito de experiência. Situado em frente á praia de Catussaba em Itapuã,
dispõe de elegantes Suítes e gastronomia apurada. Aqui você supera suas expectativas.

Localização:
Com posição estratégica e privilegiada com fácil acesso às principais vias de Salvador, Região Metropolitana e Linha
Verde.
Aeroporto Int. Deputado Luis Eduardo Magalhães
Salvador Norte Shopping
Farol de Itapuã
Lagoa do Abaeté
Centro de Convenções
Parque de Exposição
Centro Administrativo
Centro Industrial de Aratu
Pelourinho
Farol da Barra
Polo Petroquímico de Camaçari

7 Km
10 Km
2,4 Km
4 Km
13 Km
08 Km
15 Km
25 Km
27 Km
32 Km
32 Km

Estrutura:
Possui área total de 8.000 m², com área construida de 6.000 m² e mais de2.000 m² de exuberante área verde:










Ampla área verde de frente para o mar com acesso direto à praia;
Piscina adulto com jacuzzi integrada (228 m²)
Piscina Infantil (15 m²);
Bar da piscina;
Restaurante panorâmico com capacidade para 120 pessoas;
Lobby Bar com vista mar;
Centro de Eventos (90 m²) com capacidade para até 120 pessoas em auditório, escolar para 50 pessoas, espinha
de peixe para 40 pessoas e em “U” para 40 pessoas;
Foyer;
Estacionamento;
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55.71.3374.8080 – reservas.suites@catussaba.com.br

Acomodações:
Suíte Luxo:28unidades
Suíte Panorâmica:52unidades
Suíte Oceânica Premium: 06 unidades
Suíte Luxo:
Dispõe de 39m² com living e sofá cama, apartamento com uma cama king sizeou duas camas de solteiro, varanda com
rede, ar condicionado split, internet wi-fi, televisão com canais à cabo, frigobar, secador de cabelo e cofre digital individual.
Acomoda até 4 pessoas, sendo, dois adultos e duas crianças de até 12 anos (sofá cama) ou três adultos.
Suíte Panorâmica:
Dispõe de 39m² com living e sofá cama, apartamento com uma cama king sizeou duas camas de solteiro, varanda com
rede, ar condicionado split, internet wi-fi, televisão com canais à cabo, frigobar, secador de cabelo e cofre digital individual.
Com vista mar ou vista piscina.
Acomoda até quatro pessoas, sendo, dois adultos e duas crianças de até 12 anos (sofá cama) ou três adultos.
Suíte Oceânica Premium:
Apartamento dispõe de 77m² com amplo living, varanda panorâmica debruçada para a Praia de Catussaba e uma vista
surpreendente para o Oceano Atlântico e mais duas suítes. A Suíte principal possui cama king size, banheiro com
banheira de hidromassagem a amplo box com ducha. A segunda Suíte possui duas camas de solteiro e banheiro com
ducha. Ambientes equipados com ar condicionado splip, internet wi-fi, televisão com canais á cabo, frigobar, secador de
cabelo e cofre digital individual.
Belíssima vista para Oceano Atlântico.
Acomoda até seis pessoas, sendo quatro adultos com duas crianças de até 12 anos (sofá cama).

Gastronomia:
Restaurante com varanda panorâmica, aberto diariamente para café da manhã, almoço e jantar. O cardápio traz clássicos
da culinária internacional e brasileira além de especialidades da gastronomia regional.

Dados Gerais:
Endereço:Alameda Praia de Tramandaí,nº 260, Alamedas da Praia, Itapuã, Salvador – Bahia – Brasil. Cep: 41.600-460

Geral
Central de Reservas
Vendas
Eventos
71.3364.4700
71.3374.8080
71.3374.8090
71.3374.8070
www.catussaba.com.br reservas.suites@catussaba.com.br vendas@catussaba.com.br eventos@catussaba.com.br
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