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ARQUIDECOR

centro de treinamento para os 
campeões do futebol da seleção 
da Alemanha. Os “meninos” de 
Jogi Löw carregaram energia 
e força para as partidas, nesse 
ambiente harmonioso. A 
hospitalidade brasileira junto com 
a alegria de jogar dos alemães, os 
conduziu para a vitória do título, 
massacrando o Brasil em um jogo 
que todos querem esquecer. 

Ao contrário do hotel, visto 
que quem se hospeda aqui 
jamais esquecerá os momentos 
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N  
ascido do espírito de 
equipe, o Campo Bahia 
representa o novo 

luxo, descanso, relaxamento 
como também revitalização - 
um lugar de retiro chiquérrimo, 
na atmosfera idílica da costa 
brasileira, no estado da Bahia. Os 
donos do hotel criaram um oásis 
dos sonhos com muito conforto 
e privacidade.

Tudo começou a partir de 
uma incrível história, em junho 
de 2014 o espaço tornou-se um 

vivenciados. 14 vilas, unidades, 
luxuosas e cuidadosamente 
decoradas em frente a praia, 
com ambientes amplos, regados 
pela luz do sol e integrados na 
paisagem baiana. Obras de arte 
de renomados artistas alemães 
e brasileiros são detalhes 
que completam o ambiente 
sofisticado e estiloso. É o lugar 
perfeito e predestinado para 
suas férias - no qual Wellness, 
atividades esportivas e culturais 
são unidas em um mesmo lugar.

O luxo do resort
que abrigou a 
seleção alemã

na Copa do 
Mundo do

Brasil

 Com seus 800 habitantes, Santo 
André é um vilarejo de pescadores, 

que fica na união do rio “João 
de Tiba” com o mar. Aqui você 

pode passear pela vila - com seus 
barzinhos e lojinhas e mergulhar no 
estilo de vida baiano com toda sua 

simplicidade. O Campo Bahia - com 
todo o seu luxo - está integrado em 

uma comunidade protegida no qual o 
tempo parece ter parado.

Com sua sofisticada culinária 
contemporânea, o restaurante 
apresenta nas criações de seu chef 
ingredientes frescos entregues 
diariamente de Porto Seguro e 
região, enquanto as ervas e vegetais 
são cultivados na própria horta do 
hotel. Campo Bahia é um lugar para 
gourmets avançados. Bom apetite! g

RESTAURANTE CAJU

SANTO ANDRÉ 

As quatro Villas Ocara são as pérolas do 
Campo Bahia. Aproveite o olhar para o 

mar aberto e tenha uma experiência única. 


