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O aeroporto mais próximo é o de Ilhéus (IOS).  O aeroporto internacional mais próximo 
é o de Salvador (SSA). Atualmente, o aeroporto de Ilhéus é servido por voos diários 
das companhias TAM, GOL, AZUL, TRIP e AVIANCA originários de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Vitória e Salvador.

��7UDQVIHU�$HURSRUWR� Indicamos alguns serviços de transfer do aeroporto de 
Ilheús até nossa pousada, nos contacte e passaremos maiores informações.
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&DPDPX�ÀFD�D���KRUDV�GH�HVWUDGD�D�SDUWLU�GH�6DOYDGRU��1R�SRUWR�GH�&DPDPX�Ki�
duas opções de transporte para a península: barco ou lancha rápida. O horário de 
funcionamento é de 6:00 às 17:00. 
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Para quem vem de Salvador, a melhor opção 
é pegar o ferry-boat para Bom Despacho, 
na Ilha de Itaparica. Depois sigam pela  
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7DSHURD��1LOR�3HoDQKD�� ,WXEHUD�� ,JUDSLXQD� H�
Camamu. Chegando em Camamu continue 
seguindo em direção a Itacaré.

Dirija até encontrar a rotatória de Maraú onde 
você entrará a esquerda continuando pela 
BR-030

Você seguirá 40 km em estrada de terra 
sempre em direção Barra Grande. Passando 
pela placa de Maraú, não entre na cidade! 
Continue sempre em direção a Barra Grande.

Você passará por muitas placas indicando 
localidades da península como Algodões, 
Saquaira, Cassange, Farol de Taipú. Após o 
farol, haverá uma bifurcação Campinho/Taipú 
de Dentro - Barra Grande/Taipú de Fora, 
entre a Direita e siga as indicações de Barra 
Grande. 
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Você passará por uma Placa indicando Taipú de Fora mas esta não é a entrada para 
nosso hotel, estamos pouco mais adiante. Fique atento pois você verá uma placa 
verde sinalizando a entrada da estrada para nosso Hotel. Há um pórtico de madeira, 
junto a Litoral Imóveis e o Mercadinho, esta é a entrada que você deverá pegar até 
encontrar a outra placa a esquerda Viking Inn.

Logo você visualizará a nossa Pousada.
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Siga em direção a Itacaré.

Passando a rotatória de Itacaré, você terá que 
seguir sentido Camamu.

Dirija ate encontrar a rotatória de Maraú onde 
você entrará a direita .

Você seguirá 40 km em estrada de terra 
sempre em direção Barra Grande. Passando 
pela placa de Maraú, não entre na cidade! 
Continue sempre em direção a Barra Grande.

Você passará por muitas placas indicando 
localidades da península como Algodões, 
Saquaira, Cassange, Farol de Taipú. Após o 
farol, haverá uma bifurcação Campinho/Taipú 
de Dentro - Barra Grande/Taipú de Fora, entre 
a Direita e siga as indicações de Barra Grande. 

Você passará por uma Placa indicando 
Taipú de Fora mas esta não é a entrada para 
nosso hotel, estamos pouco mais adiante. 
Fique atento pois você verá uma placa verde 
sinalizando a entrada da estrada para nosso 
Hotel. Há um pórtico de madeira, junto a Litoral 

Imoveis e o Mercadinho. Esta é a entrada que você deverá pegar até encontrar a 
outra placa a esquerda Viking Inn.

Logo você visualizará a nossa Pousada.

Desejamos uma boa-viagem!
Equipe Viking Inn Boutique Hotel


