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ARQUIDECOR

Praia tranquila de mediana extensão é 
conhecida como um dos refúgios da cidade 

de Cajueiro da Praia. Pouco explorada 
pelo turismo, o lugar ainda quase não é 

conhecido pela maior parte dos que visitam 
a cidade. Conta com uma boa faixa de areia 

clara, o mar é agitado, com boas ondas 
principalmente quando venta. É propício 

para o banho. Seu clima tranquilo faz dessa 
praia uma das melhores opções para os 
que buscam um bom lugar para relaxar, 

tomar um refrescante banho de mar e 
repor as energias.  E é justamente esse 

paraíso que o resort oferece, quase que 
exclusivo para seus hóspedes.

BOBZ BOUTIQUE RESORT:
EXCLUSIVO ATÉ NO CONCEITO

F
eche os olhos e imagine 
uma experiência diferente. 
Primeiro, pense no 

conforto de um resort, localizado 
em um verdadeiro paraíso, cercado 
por belezas naturais praticamente 
intocadas pelo homem, em um 
dos estados mais quentes do país, 
Piauí. Agora, esqueça as multidões 
e o burburinho dos hotéis de 
luxo, e tente imaginar um lugar 
exclusivo, onde tudo parece ter 
sido pensado para você se sentir 
único, especial e completamente 
à vontade, como se estivesse na 
casa de um amigo. Pode abrir os 
olhos. Acredite: por melhor que 
seja a sua imaginação, não chegou 
nem perto da experiência que 
espera por você no BobZ. O resort 
tem 12 suítes planejadas para você 
ter o máximo de conforto.

A experiência no BobZ 
Boutique Resort envolve 
também um amplo espaço 
para descanso, relaxamento e 
serenidade com diversas opções 
de massagens, tratamentos 
estéticos e terapêuticos. Você 
terá muitos momentos especiais 
e ainda poderá contar com uma 
pequena boutique com além 
de produtos das reconhecidas 
marcas européias Nuxe, Weleda, 
produtos nacionais e de 
pequenos artesões locais.

SPA

LAZER
Entre as diversas opções 

de lazer, duas piscinas, uma 
com espreguiçadeiras na área 
rasa e a irresistível piscina de 
vidro com fundo infinito. Você 
pode ainda andar de bicicleta 
pela praia e praticar o kitesurf. 
Com águas tranquilas e vento 
perfeito, tanto o iniciante quanto 
o profissional encontram ótimas 
condições para a prática. g
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