
Produto All Inclusive & Multipropriedades 



Bebidas

* Produtos fora do Serviço All inclusive serão cobrados à parte;  * Sorveteria não faz parte do All Inclusive ;
 * Para o All Inclusive só está disponível Whisky 8 anos; * Energético não está incluso; * Cápsulas expresso não está incluso ;
 * A modalidade All Inclusive é destinada ao serviço de hospitalidade, isto é, aos hospedes. O serviço também é oferecido 
 aos proprietários, com o valor sendo cobrado á parte do custo habitual.  * CARDÁPIO SUJEITO A 
ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

Restaurante Porto Seguro 

Café da Manhã- 07h às 10h

Almoço- 12h às 15h

Jantar- 19h às 22h

15h às 22h- Águas, sucos, refrigerantes, coquetéis, cerveja, drinks,  

19h às 22h- 

Águas e sucos

Águas, sucos, refrigerante e taça de vinho.

Águas, sucos, refrigerante e taça de vinho.

Servimos também taça de vinho.

Bar Mutá

Quiosque Hayô

10h às 22h- Águas, sucos, refrigerantes, coquetéis, cerveja, drinks
chopp e 

chopp e whisky 8 anos. 

whisky 8 anos.

10h às 22h- Águas, sucos, refrigerantes, cerveja, 

19h às 22h- Serviços também taça de vinho.

chopp e whisky 8 anos. 

Bar Cabrália

10h às 16h- Águas, água de coco, sucos, refrigerantes, cerveja, 

Kaxynawã Ondas Bar e Mar

drinks, coquetéis, chopp e whisky 8 anos.

* Em dias chuvosos as bebidas serão servidas no Bar Mutá.



Restaurante Porto Seguro:

Café da Manhã - 07:00 às 10:00 
Almoço – 12:00 às 15:00 
Jantar – 19:00 às 22:00 

Caldos – 22:00 às 00:00 

Bar Mutá / Sanduícheria Ãgohô: 

Mini Salgados e Sanduíches Gourmet – 15h às 19h

Alimentação 

Kaxynawã Ondas Bar e Mar:

Petiscos Variados – 11:00 às 16:00 

Quiosque Hayô

Mini Salgados e Sanduíches Gourmet- 15:00 às 22:00 
*Em dias chuvosos a alimentação será servida no Bar Mutá. 

Bar Cabrália / Pizzaria Patxohã:

Petiscos Variados – 10:00 às 16:00 
Chá da Tarde – 17:00 às 18:30 
Estação de Caldos – 19:00 às 22:00 

Buffet de Pizzas – 19:30 às 22:00

* Produtos fora do Serviço All inclusive serão cobrados à parte;  * Sorveteria não faz parte do All Inclusive ;
 * Para o All Inclusive só está disponível Whisky 8 anos; * Energético não está incluso; * Cápsulas expresso não está incluso ;
 * A modalidade All Inclusive é destinada ao serviço de hospitalidade, isto é, aos hospedes. O serviço também é oferecido 
 aos proprietários, com o valor sendo cobrado á parte do custo habitual.  * CARDÁPIO SUJEITO A 
ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.



PRODUTOS 
NÃO DISPONÍVEIS 
NO ALL INCLUSIVE
Sorveteria Porto Paletas

Energéticos 
Cápsulas expresso

Saco de Gelo
Água mineral sem gás 500ml

Cerveja em lata
Refrigerante em lata

Produtos fora do 
Serviço All Inclusive 
serão cobrados a parte



Apresentação dos PDVs 



Restaurante Porto 
Seguro

LUGARES:
308 lugares 

LOCALIZAÇÃO:
Ao lado da recepção 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Café da manhã das 07h às 10h

Almoço das 12h às 15h

Jantar das 19h às 22h

CONCEITO:
Cardápio do chef 

 Almoço de sábado feijoada

No jantar das terças, buffet da culinária baiana
No jantar das sextas, buffet da culinária italiana

* Produtos fora do Serviço All inclusive serão cobrados à parte;  * Sorveteria não faz parte do All Inclusive ;
 * Para o All Inclusive só está disponível Whisky 8 anos; * Energético não está incluso; * Cápsulas expresso não está incluso ;
 * A modalidade All Inclusive é destinada ao serviço de hospitalidade, isto é, aos hospedes. O serviço também é oferecido 
 aos proprietários, com o valor sendo cobrado á parte do custo habitual.  * CARDÁPIO SUJEITO A 
ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.



CONCEITO:
Bar de drinks e coquetéis instagramáveis, 

sucos, refrigerantes, cerveja, chopp, 
destilados e ceia de caldos.

Ao lado do Restaurante Porto Seguro

Das 15h às 00h

* Produtos fora do Serviço All inclusive serão cobrados à parte;  * Sorveteria não faz parte do All Inclusive ;
 * Para o All Inclusive só está disponível Whisky 8 anos; * Energético não está incluso; * Cápsulas expresso não está incluso ;
 * A modalidade All Inclusive é destinada ao serviço de hospitalidade, isto é, aos hospedes. O serviço também é oferecido 
 aos proprietários, com o valor sendo cobrado á parte do custo habitual.  * CARDÁPIO SUJEITO A 
ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.



LUGARES:
92 lugares

LOCALIZAÇÃO:
Ao lado do Restaurante Porto Seguro

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Das 15h às 19h

CONCEITO:
Mini Salgados e Sanduíches Gourmet

ATENDIMENTO:
Auto Service

* Produtos fora do Serviço All inclusive serão cobrados à parte;  * Sorveteria não faz parte do All Inclusive ;
 * Para o All Inclusive só está disponível Whisky 8 anos; * Energético não está incluso; * Cápsulas expresso não está incluso ;
 * A modalidade All Inclusive é destinada ao serviço de hospitalidade, isto é, aos hospedes. O serviço também é oferecido 
 aos proprietários, com o valor sendo cobrado á parte do custo habitual.  * CARDÁPIO SUJEITO A 
ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.



LOCALIZAÇÃO:
Quiosque Parque Aquático

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Das 10h às 22h

CONCEITO:
Mini Salgados, sanduíches gourmet, água, 

sucos, refrigerantes, drinks, coquetéis, 
cerveja, choop e whisky 8 anos

SERVIÇO:
Auto Service

* Produtos fora do Serviço All inclusive serão cobrados à parte;  * Sorveteria não faz parte do All Inclusive ;
 * Para o All Inclusive só está disponível Whisky 8 anos; * Energético não está incluso; * Cápsulas expresso não está incluso ;
 * A modalidade All Inclusive é destinada ao serviço de hospitalidade, isto é, aos hospedes. O serviço também é oferecido 
 aos proprietários, com o valor sendo cobrado á parte do custo habitual.  * CARDÁPIO SUJEITO A 
ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.



LUGARES:
98 lugares  

LOCALIZAÇÃO
Em frente à Piscina Jubarte 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Das 10h às 22h 

CONCEITO

Bar com bebidas variadas, cardápio 

À noite servimos buffet de pizzas e caldos.

ATENDIMENTO
Auto Service

de petiscos e chá da tarde durante o dia. 

* Produtos fora do Serviço All inclusive serão cobrados à parte;  * Sorveteria não faz parte do All Inclusive ;
 * Para o All Inclusive só está disponível Whisky 8 anos; * Energético não está incluso; * Cápsulas expresso não está incluso ;
 * A modalidade All Inclusive é destinada ao serviço de hospitalidade, isto é, aos hospedes. O serviço também é oferecido 
 aos proprietários, com o valor sendo cobrado á parte do custo habitual.  * CARDÁPIO SUJEITO A 
ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.



CONCEITO:

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Voltado para a cultura indígena 

Das 10h às 17h

na arquitetura. 

ALIMENTOS:
 Cardápio especial de petiscos variados.  

BEBIDAS:
 Água de Coco, bar de drinks instagramáveis 

com diversidade de caipiroscas com frutas 
tradicionais e regionais, além de cerveja e chopp.

SERVIÇO:
Auto Service

* Produtos fora do Serviço All inclusive serão cobrados à parte;  * Sorveteria não faz parte do All Inclusive ;
 * Para o All Inclusive só está disponível Whisky 8 anos; * Energético não está incluso; * Cápsulas expresso não está incluso ;
 * A modalidade All Inclusive é destinada ao serviço de hospitalidade, isto é, aos hospedes. O serviço também é oferecido 
 aos proprietários, com o valor sendo cobrado á parte do custo habitual.  * CARDÁPIO SUJEITO A 
ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.



OBRIGADO!

Documento atualizado no dia 11/07/2022


