FICHA TÉCNICA
NOME COMPLETO
Catussaba Resort Hotel
CIDADE
Salvador
ENDEREÇO:
Alamedas da Praia, Itapuã, Salvador, Bahia, Brasil. CEP: 41600-460
TELEFONE:
+55 71 3374-8000
FAX:
+55 71 3374-1666
HOME PAGE:
www.catussaba.com.br
E-MAIL DE RESERVAS:
reservas.resort@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 Resort Hotel.
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.

Diferenciais da localização
O Catussaba Resort é o único Resort de Salvador com acesso direto à areia da praia.

ESTRUTURA
No Catussaba Resort existem quatro piscinas interligadas, seis quadras de tênis, sendo duas
poliesportivas, campo gramado, sauna, sala de ginástica, sala de jogos, espaço ecológico, parque
infantil, uma pista de mini cooper e área verde.
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 Standard – 158 unidades
• Apartamento Superior – 66 unidades
• Apartamento Máster – 25 unidades
• Apartamento Oceânico – 04 unidades
• Suíte Plus – 02 unidades
• Suíte Executiva – 02 unidades
• Suíte Máster – 01 unidades
• Suíte Presidencial – 01 unidades

ITENS EXISTENTES NO APARTAMENTO
• Apartamento Standard
Apartamentos com 30,3m2, com uma cama casal Queen Size (1,60 x 2,00 m) ou com duas camas
de solteiro (2,00m x 1,00m) ou com 02 camas DBL/DBL (1,30 x 2,00 m), varanda e rede, telefone,
Internet de alta velocidade Wi-Fi, ar condicionado central, TV LED com controle remoto, Canais de
TV por assinatura, frigobar, secador de cabelos e cofre individual.
• Apartamento Superior
Apartamentos com 31,5 m2, com duas camas de casal (1,40 x 2,00 m), varanda e rede, telefone,
Internet de alta velocidade Wi-Fi, ar condicionado central, TV LED com controle remoto, Canais de
TV por assinatura, frigobar, secador de cabelos e cofre individual.

• Apartamento Máster
Apartamentos com 30,3 m2, com uma cama casal Queen Size (1,60 x 2,00 m) ou com duas camas
de solteiro (2,00m x 1,00m) ou com 02 camas DBL/DBL (1,30 x 2,00 m ), varanda e rede, telefone,
Internet de alta velocidade Wi-Fi, ar condicionado central, TV LED com controle remoto, Canais de
TV por assinatura, frigobar, secador de cabelos e cofre individual.
• Apartamento Oceânico
Apartamentos com 40 m2, com uma cama casal Queen Size (1,60 x 2,00 m) varanda e rede,
telefone, Internet de alta velocidade Wi-Fi, ar condicionado central, TV LED com controle remoto,
Canais de TV por assinatura, frigobar, secador de cabelos e cofre individual.
• Suíte Plus – 02 unidades
Suítes com 59 m2, com ante sala, um banheiro sendo um com ducha, uma cama casal King Size
(2,20 X 2,00m), varanda e rede, telefone, Internet de alta velocidade Wi-Fi, ar condicionado central,
TV LED com controle remoto, Canais de TV por assinatura, frigobar, secador de cabelos e cofre
individual.
• Suíte Executiva
Suítes com 69,60 m2, com ante sala, dois banheiros sendo um com ducha e outro com banheira,
uma cama casal King Size (2,00 x 1,60 m), varanda e rede, telefone, Internet de alta velocidade
Wi-Fi, ar condicionado central, TV LED com controle remoto, Canais de TV por assinatura, frigobar,
secador de cabelos e cofre individual.
• Suíte Máster
Suíte com 59 m2, com ante sala, dois banheiros sendo um com ducha e outro com banheira, uma
cama casal King Size (2,20 x 2,00 m), varanda e rede, telefone, Internet de alta velocidade Wi-Fi,
ar condicionado central, TV LED com controle remoto, Canais de TV por assinatura, frigobar,
secador de cabelos e cofre individual.
• Suíte Presidencial
Suíte com 89 m2, com uma cama casal King Size (2,20 x 2,00 m), quarto anexo com duas camas
de solteiro (1,00 m x 2,00 m), american bar, dois banheiros sendo um com ducha e outro com
banheira, varanda e rede, telefone, Internet de alta velocidade Wi-Fi, ar condicionado central, TV
LED com controle remoto, Canais de TV por assinatura, frigobar, secador de cabelos e cofre
individual.

DIFERENCIAIS DESTAS ACOMODAÇÕES
• Apartamento Standard – Vista para jardim
• Apartamento Superior – Vista para jardim
• Apartamento Máster – Vista para a piscina / parcial mar
• Apartamento Oceânico – Debruçado para o mar
• Suíte Plus – Vista para jardim
• Suíte Executiva – Debruçada para o mar
• Suíte Máster – Vista para jardim
• Suíte Presidencial – Vista para o mar
CAPACIDADE DE HÓSPEDES NAS ACOMODAÇÕES
• Apartamento Standard – 02 adultos e 01 criança de até 12 anos ou 03 adultos
• Apartamento Superior – 02 adultos + 02 crianças ou 03 adultos e 01 criança de até 12 anos
• Apartamento Máster – 02 adultos + 01 criança de até 12 anos ou 03 adultos
• Apartamento Oceânico – 02 adultos e 01 criança de até 12 anos ou 03 adultos
• Suíte Plus – 02 adultos + 02 crianças de até 12 anos ou 03 adultos e 01 criança de até 12 anos
• Suíte Executiva – 02 adultos + 02 crianças de até 12 anos ou 03 adultos e 01 criança de até 12
anos
• Suíte Máster – 02 adultos
• Suíte Presidencial – 02 adultos + 02 crianças de até 12 anos ou 03 adultos e 01 criança de até 12
anos

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.
Baby Copa
O Catussaba Resort possui uma Baby Copa. O local é aberto 24h e possui toda estrutura
necessária para a mãe e o bebê. Também é possível solicitar no restaurante do Resort, com
antecedência, sopas feitas especialmente para crianças de até 6 anos.
Lojas & Serviços
No Lobby do Catussaba Resort existe uma loja de conveniências, aberta das 8h às 20h e uma
agência de viagens, aberta das 8h às 19h

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
Número de restaurantes / Bares
O Catussaba Resort Hotel possui 2 restaurantes. O Restaurante Tropical é aberto diariamente para
café da manhã, almoço e jantar. Já o Restaurante Panorâmico é utilizado para eventos exclusivos.
Existem 2 bares, um no Lounge Bar, com música ao vivo de terça a domingo e o Bar Tropical, que
atende o restaurante, a área verde e piscinas.
Diferenciais da culinária e dos cardápios
Transitamos pelas delícias da culinária baiana, a exuberância das cozinhas regionais brasileiras e
viajamos pelos sabores dos cinco continentes.

LAZER, ESPORTE E SAÚDE
No Catussaba Resort você e sua família poderão se divertir em uma das nossas quatro piscinas
interligadas, seis quadras de tênis, sendo duas poliesportivas, campo gramado, sauna, sala de
ginástica, sala de jogos, espaço ecológico, parque infantil, uma pista de mini cooper e área verde.
Programação e monitores
Possuímos uma equipe de monitores que trabalham com o público adulto e infantil. Para o público
adulto, programamos diariamente alongamento na área verde, torneio de vôlei, hidroginástica,
desafio na piscina, hidrodance e finalizamos o dia com voz e violão no lounge bar. Para as
crianças, iniciamos as atividades com brincadeiras como massinhas, pinturas, colagens, seguidas
sempre de uma visita ao espaço ecológico e ao lago de peixes. Na sequência fazemos caça ao
tesouro e continuamos com oficinas de tererê, pintura artística, piQueenique, cineminha, pintura
facial e fechamos as brincadeiras com jogos de damas na área social.
Massagens
Oferecemos o serviço de massoterapia, não incluso na diária, que pode ser reservado diretamente
na recepção do Resort durante a hospedagem.

CRIANÇAS
O Catussaba Resort possuí um parque infantil, área verde com pula pula e piscina de bolas,
espaço ecológico, piscina infantil, quadras poliesportivas e campo gramado.
EVENTOS
O Centro de Eventos do Catussaba Resort Hotel é constituído de cinco salões, com capacidade
total para até 495 pessoas, todos com ar-condicionado e espaço para coffee-breaks e recepção.
Dispõe também de um Pub e área verde utilizados para realização de jantares, coquetéis e outras
confraternizações.

