Mais do que um resort, um paraíso
esculpido pela natureza
No coração de uma reserva ecológica, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte oferece
experiências de integração com a natureza, em um ambiente único e encantador.

Tivoli Ecoresort Praia do Forte
Avenida do Farol, s/n – Praia do Forte
Mata de São João - Bahia - Brasil
T. +55 71 3676-4000· F. +55 71 3676-1112
reservas.tepf@tivolihotels.com
tivolihotels.com

Tivoli Ecoresort Praia do Forte
No Brasil, ao norte de Salvador, na Bahia, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte é um hotel onde a arquitetura está
em perfeita harmonia com a paisagem exuberante e a biodiversidade local, para os amantes do ecoturismo
e também os apreciadores do conforto e do equilíbrio do corpo e da mente.
Aqui você encontrará o destino tropical perfeito para férias em família, celebrações como casamentos, a lua
de mel dos sonhos, bodas, aniversários... e reuniões de negócios, onde o ambiente inspira a criatividade e a
dinâmica entre os convidados.

Os momentos vividos no Tivoli Ecoresort Praia do Forte valorizam a qualidade de vida, onde o estresse é
colocado de lado e é possível constatar que os pequenos prazeres da vida são os mais importantes.
Próximo a reservas de Mata Atlântica, lagos, praias de desovas de tartarugas marinhas, áreas de observação
de baleias e recifes de coral, o local ainda abriga uma charmosa Vila de Pescadores e as ruínas da única
construção em estilo medieval do país: o Castelo Garcia D’ Ávila.

Localização
A apenas 50 minutos do Aeroporto Internacional
de Salvador, o hotel localiza-se em uma área de
preservação ambiental, delimitada por um
exuberante coqueiral, em um agradável clima
tropical.

GPS: 12°34'41.5"S 38°00'47.2"W

Hospedagem
287 Apartamentos + 4 Pool Villas,
sendo:
01 Suíte Presidencial
03 Suítes Deluxe Ocean View
16 Suítes Deluxe
02 Suítes Master Ocean View
20 Master Club Plus
20 Master Club
52 Master Family
93 Master
01 Superior Ocean
24 Superior Plus
55 Superior

Suíte Presidencial
Elegantemente decorada, a suíte Presidencial possui 220m² e
localiza-se no primeiro piso, de frente para o mar. Possui uma
ampla sala de estar envidraçada de onde se pode apreciar a
praia e os lindos jardins do hotel. Além da suíte principal com
cama king size e sala de banho com jacuzzi, a presidencial
possui uma suíte adicional com duas camas twins, sala de
jantar, closet e lavabo. Os hóspedes da Suíte Presidencial
acima de 16 anos têm a cortesia de acesso à Área de
Relaxamento do Anantara Spa com piscina privativa, saunas,
tanque de água gelada, tanque bitérmico, ofurô e
hidromassagem. A Suíte Presidencial é comunicante com
Master Room.

Pool Villas
São quatro vilas de 340m² elegantemente decoradas e
construídas com design e materiais que reduzem ao máximo
o impacto ambiental, buscando equilíbrio entre as casas e as
características naturais. As residências têm 3 suítes no térreo
– com banheiros com vista para o paisagismo exterior – e
área social com sala, cozinha e piscina no piso superior de
onde se pode observar a exuberância da natureza
envolvente.

Suíte Deluxe Ocean View
As Suítes Deluxe Ocean View possuem 82m², localizam-se no
primeiro piso e dispõem de uma ampla varanda com uma
jacuzzi ao ar livre, futon casal e poltronas, de onde se pode
apreciar a maravilhosa vista voltada ao mar e jardins do
hotel. Oferecem quarto com cama King Size, closet, banheiro
com banheira de imersão e sala de estar. Acomodam até
dois adultos e duas crianças e podem ser comunicantes com
Master Room. Os hóspedes da Suíte Deluxe Ocean View acima
de 16 anos têm a cortesia de acesso à Área de Relaxamento
do Anantara Spa.

Suíte Deluxe
Localizadas no térreo e no primeiro piso, as Suítes Deluxe
possuem uma área total de 76m², com capacidade
máxima para dois adultos e duas as crianças. Dispõem de
sala de estar, quarto com cama King Size, closet, amplo
banheiro com banheira de imersão e varanda com futon
casal, poltronas e rede voltados para o belíssimo jardim
tropical. Os hóspedes da Suíte Deluxe acima de 16 anos,
têm a cortesia de acesso à Área de Relaxamento do
Anantara Spa. Comunicam-se com Master Room.

Suíte Master Ocean View
A Suíte Master Ocean View tem 90m² e pode acomodar
dois adultos e duas crianças. Elegantemente decorada
com cama King Size, possui
sala de estar, closet,
espaçoso banheiro e uma ampla varanda com jacuzzi, de
onde se pode apreciar a maravilhosa vista para o mar e
para o belíssimo jardim do hotel. Localizada em uma área
mais reservada e tranquila, a suíte pode ser no térreo e no
primeiro piso. Comunica com o Master Family. Os
hóspedes acima de 16 anos têm a cortesia de acesso
gratuito à Área de Relaxamento do Anantara Spa.

Master Club Plus
Os Master Club Plus são térreos e têm capacidade para
acomodar até dois adultos e duas crianças. Os quartos
de 44m² possuem uma cama King Size ou duas camas
Twins, amplo banheiro com banheira de imersão, varanda
com poltronas e rede voltadas para o mar ou para o
belíssimo jardim tropical. Estão próximos à praia e áreas
sociais do hotel, assim como ao Clube Infantil Careta
Careta. Há possibilidade de serem comunicantes.

Master Club
Localizados no primeiro piso, os Master Club possuem
cerca de 44m², com capacidade para dois adultos. O
apartamento oferece uma cama King Size ou duas
camas Twins, um espaçoso banheiro com banheira
de imersão e uma varanda com poltronas e rede
voltadas para o mar ou jardim. Estão próximos à praia
e áreas sociais do hotel, assim como ao Clube Infantil
Careta
Careta.
Há
possibilidade
de
serem
comunicantes.

Master Family
Com capacidade para dois adultos e três crianças, a
Master Family é a acomodação perfeita para toda a
família. Os quartos possuem uma área total de 55m².
Distribuídos entre o térreo e o primeiro piso, a
categoria oferece duas camas Queen Size, um
espaçoso banheiro e uma ampla varanda com
poltronas e rede. Há possibilidade de quartos
comunicantes.

Master
Os quartos Master possuem entre 38m² e 44m² e estão
localizados no térreo e no primeiro piso, nas áreas mais
centrais do hotel. Com uma cama King Size ou duas
camas Twins, esta categoria possui um espaçoso
banheiro. Voltadas para o belíssimo jardim tropical estão
a varanda com poltronas e rede. Os quartos têm
capacidade para acomodar até dois adultos e duas
crianças. Há possibilidade de serem comunicantes.

Superior Ocean
Com aproximadamente 55m² e localizada no primeiro
piso de uma área mais reservada e tranquila, esta
categoria possui uma espaçosa varanda com rede e
jacuzzi ao ar livre voltados para o mar e um lindo jardim
tropical. O quarto dispõe de cama King Size com
capacidade para dois adultos e duas crianças.

Superior Plus
Os Superior Plus têm capacidade para dois adultos e
duas crianças. Localizados no piso térreo das alas
mais tranquilas do hotel, a categoria proporciona uma
hospedagem ainda mais relaxante com varanda
voltada para um belo jardim tropical. Com uma cama
King Size ou duas camas Twin, os quartos possuem
38m² e podem ser comunicantes.

Superior
Os quartos Superior possuem 38m² e estão localizados
na área mais tranquila do hotel. Além de uma cama
King Size ou duas camas Twins, a categoria oferece
uma espaçosa varanda para tornar a sua
hospedagem ainda mais próxima à natureza. Os
quartos se distribuem entre o térreo e o primeiro piso.
Há disponibilidade de comunicantes.

Resumo de
Quartos & Suítes

Serviços incluídos na diária
-

Welcome Drink;
Café da manhã servido no Restaurante GOA das 7:00 às 10:00;
Jantar com bebidas (refrigerantes, sucos e águas);
Programação diária de esportes e lazer com monitores;
Clube infantil Careta Careta para crianças de 4 a 11 anos, com monitores.

Serviços Pool Villas
-

Cortesia de boas-vindas;
Serviço de arrumação diária;
Café da manhã na casa, desde que seja solicitado com 24h de antecedência;
Acompanhamento personalizado pelo Guest Relations;

Serviços Suíte Presidencial
-

Traslado privativo de ida e volta ao aeroporto (valor adicional);
Cortesia de boas-vindas no quarto;
Serviço VIP diário no quarto;
Serviço de check-in personalizado no quarto;
Express check-out;
Acompanhamento personalizado Guest Relations;
Serviço de desfazer as malas;
Exclusividade para reserva de 1 quiosque na praia.

Serviços do Hotel
-

Transporte de ida e volta ao aeroporto mediante solicitação (valor adicional);
Guest Service disponível 24 horas;
Room Service 24 horas, exceto Pool Villas;
Posto médico 24 horas, com médico plantonista de 08h às 20h (valor adicional);
Lojas (valor adicional);
Serviço de Babysitter mediante solicitação (valor adicional);
Baby copa e Baby Experience com preparo personalizado da alimentação de bebês;
Acessórios de bebê à pedido (banheira, berço e carrinho);
Serviço de lavanderia (valor adicional);
Salão de beleza (marcação prévia, sujeito à disponibilidade e valor adicional);
Anantara SPA (valor adicional);
Centro Náutico (valor adicional).

Lazer, Bem Estar
& Esporte
No lazer, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte dispõe de
diversas atividades para adultos e crianças, como
passeios ecológicos, programação diária noturna
com atrações musicais, além de uma das mais
completas estruturas de esportes náuticos no
Brasil.

-

07 piscinas (sendo 1 piscina exclusiva para
adultos)

-

01 campo de futebol iluminado

-

04 quadras de tênis iluminadas

-

Quadra de vôlei de praia

-

Clube Infantil Careta Careta para crianças de
04 a 12 anos

-

Sala de Brinquedos

-

Salão de jogos (ping pong, bilhar)

-

Anfiteatro

-

Anantara SPA

-

Fitness Center

-

Programação diária de esportes e lazer para
adultos e crianças

-

Atividades ambientais

-

Base Náutica com diversas atividades como
mergulho, pesca, caiaque e outros

-

T/Experiences: Programa de Experiências

-

Monumentos: Ruínas do Castelo Garcia
D´
Ávila, do Século XVI, a 4,5 Km de distância do
hotel

-

Vila dos Pescadores com lojas e Capela de São
Francisco a 1 Km

-

Reserva da Sapiranga a 4 Km

-

Mergulho: Piscinas Naturais a 1,6 km

-

Projeto Tamar/ Ibama: Sede Nacional do projeto
de preservação das tartarugas marinhas no
Brasil, a apenas 1 Km do hotel

Restaurantes & Bares
A cozinha exclusiva dos restaurantes do resort promete uma
viagem gastronômica por sabores únicos:

Restaurante Goa
No coração do Ecoresort, o Restaurante Goa oferece mais
de 100 itens que agradam aos mais exigentes paladares.
Uma combinação de pratos composta por receitas
internacionais e especialidades da cozinha típica baiana
em sistema show cooking e buffet, disponíveis no café da
manhã e no jantar. Para maior conveniência dos
hóspedes, durante o jantar, não é permitido o uso de
camiseta regata no Restaurante Goa.

Aberto para Café da Manhã das 7h às 10h.
Aberto para Jantar das 19h às 22h.

Restaurante Tabaréu
Em ambiente leve, descontraído e acolhedor, este
restaurante, privilegiadamente situado à beira da praia,
disponibiliza um cardápio que prima pelo sabor e
qualidade. Um restaurante especializado em culinária
baiana, nordestina e frutos do mar.
Aberto para almoço das 12h30 às 16h.

Restaurante À Sombra do Coqueiral
Com a bela vista da piscina que se funde com o mar exclusiva para adultos, este restaurante serve menu à la
carte das gastronomias contemporânea, mediterrânea
e internacional.
Aberto para almoço das 12h30 às 16h.

Restaurante Dendê
Na área das piscinas centrais, este restaurante e bar é
opção perfeita para quem gosta de saladas, massas e
grelhados.
Aberto das 12h30 às 23h.

Ice Bar
O Ice Bar serve drinks por toda a área do gramado,
frente mar.
Encontra-se aberto todos os dias das 10h às 17h.

Água de Coco Coffee Shop
O Água de Coco Coffee Shop está localizado em um
ambiente aconchegante na recepção. O espaço oferece
cafés, pães, bolos e doces como a famosa cocada
baiana. Sempre fresquinhos, as delícias são preparadas
diariamente de forma artesanal pelos Chefs do hotel. São
itens que você poderá saborear durante o dia ou mesmo
levar para casa e presentear familiares e amigos.
Aberto das 10h às 20h

*Locais, serviços e conceitos podem ser alterados sem
aviso prévio.

Anantara SPA
Premiado internacionalmente pelo World Spa Awards 2020
como melhor Spa de Resort do Brasil e da América Latina,
o Anantara SPA convida os hóspedes a desfrutarem de
uma experiência baseada na filosofia tailandesa que hoje,
com o seu alcance global, se estende ao Tivoli Ecoresort
Praia do Forte.
Neste espaço é possível relaxar com terapias que
oferecem equilíbrio perfeito e serenidade.
Os tratamentos e pacotes que atendem unicamente à
saúde e aos ideais de beleza do cliente, criam uma
atmosfera de luxo em cenários de tirar o fôlego. No
Anantara SPA as melhores jornadas não são ditas, são
sentidas.
Aberto diariamente das 14h às 21h.

Clube Infantil Careta Careta
Inspirado no nome da tartaruga marinha da região, o
espaço infantil Careta Careta oferece diariamente, das
09h às 22h, diversas atividades esportivas, educacionais
e recreativas, que trabalham com o corpo e a
imaginação da criança, que podem participar de oficina
de artes, teatros, palestras educativas, esportes,
passeios, aulas de culinária e outras diversas atividades.

-

Parque Infantil

-

Parque Aquático

-

Brinquedoteca

-

Oficina de Artes

-

Restaurante

-

Teatro

- Camarim
-

Campo de futebol

-

Quadra de areia

-

Banheiros adaptados para crianças

Baby Copa e Baby Experience
Para o bem–estar e comodidade dos pais de crianças até 03 anos, o hotel
oferece 4 equipadas Baby Copas, onde estão disponíveis frutas, cereais e
leites e, para o almoço e jantar diários, apresentamos também o
Baby
Experience: serviço personalizado de gastronomia infantil, no qual os pais
definem o cardápio a ser preparado, conforme hábitos e preferência dos
filhos. Ambos os serviços são gratuitos.

Eventos, Grupos & Casamentos
O Tivoli Ecoresort Praia do Forte oferece a oportunidade perfeita de integrar lazer e
trabalho em um lugar único e motivador. Com um total de 7 salas, compreendidas
entre 30 m² e 375 m², todas as áreas são bem estruturadas para a realização de
convenções, reuniões e incentivos.
Além disso, o Hotel é o local perfeito para quem pretende realizar uma celebração
num cenário paradisíaco. Entre as opções para eventos sociais - como
casamentos, aniversários e renovação de votos, temos o restaurante À Sombra do
Coqueiral, onde a brisa, a sombra dos coqueiros e a vista da piscina de borda
infinita encontra-se com o mar, e também o Ice Bar que, com sua vista para o mar
e o perfeito pôr do sol da Praia do Forte, formam lindas molduras para que cada
comemoração se torne única.
No Tivoli Ecoresort Praia do Forte este momento será uma experiência inesquecível,
sendo a combinação de beleza, criatividade, encantamento e originalidade para
eternizar cada momento.

Infraestrutura de Apoio
-

Área total de 979 m²

-

07 salas (áreas de 30 m² e 375 m²)

-

Capacidade máxima para 375 pessoas

-

Recepção para grupos

Salão “Garcia D’Ávila”

Salão “A Casa da Torre”

Política do Hotel
Hora da chegada - Check-In a partir das 16h.
Hora da saída -

Check-out até às 11h.

Cartão de Crédito
O Tivoli Ecoresort Praia do Forte aceita os seguintes cartões de crédito:
American Express, Visa, Mastercard, Diners e Elo.

Política de cancelamento
Em feriados e alta temporada (exceto semana do Réveillon) será cobrado o período integral da reserva
para cancelamento/alteração que ocorra em prazo inferior a 30 dias antes do check in.
Na Baixa temporada será cobrada 1 diária para cancelamento/alteração que ocorra em prazo inferior a 14
dias antes do check in.
Pacotes especiais e tarifas promocionais possuem políticas de cancelamento diferenciadas que serão
informadas no ato da reserva.

Política de crianças
Alojamento gratuito para crianças até 2 anos (permitida uma criança por quarto duplo).

No Tivoli Ecoresort Praia do Forte implementamos as seguintes medidas para que
cada hóspede possa desfrutar de uma estada confortável e segura.

Procedimentos de higiene e
segurança desenvolvidos pela Protek
POSI-Check da Intertek Cristal.

Protocolos e material de proteção
individual.

Serviços digitais avançados.

Protocolos de purificação do ar e da
água..

Protocolos de limpeza e higienização
atualizados.

Serviço de aconselhamento
City Connection.

Serviços de alimentos e bebidas
adaptados ao contexto atual.

Protocolos de saúde e segurança
para colaboradores.

Uma equipe responsável pela
implementação dos protocolos de
saúde e segurança.

Regras de distanciamento social.

Tivoli Ecoresort Praia do Forte
Avenida do Farol, s/n – Praia do Forte
Mata de São João – Bahia - Brasil
T. +55 71 3676-4000· F. +55 71 3676-1112
reservas.tepf@tivolihotels.com
www.tivolihotels.com

