[olhe em baixo para ler em português]
Dearest friends, we invite you to stay at our Itapuã Inn in Salvador, Brazil which is
opening this June, just in time for the World Cup (June 12th - July 13th). Please get in
touch with us for accomodation or other travel assistance (city tours, etc...) Feel free to
pass this message along to anyone you may know who is planning on travelling to
Brazil. Below the photos is more information about the Inn. We hope to hear from you
soon!!!
warmly, Allison and Everaldo

What stands out most for guests at our Inn is the beautiful garden and pool area, and the
relaxing "hammock alley." The Inn in the back of a property with another house in
front, has 6 bedrooms, 6 bathrooms and a fully equipped kitchen. All bedrooms sleep 2
(with the exception of the top floor which sleeps 3 or 4). There are 3 different areas
to relax in. One of the rooms is wheelchair accessible. Two of the rooms have ocean
views. The house is in a relaxed residential area 100 meters from the beach in Itapuã and
a 2 minute walk to the biggest bus stop in the area, with buses and taxis going downtown
and up the coast every few minutes. We are a 10 minute drive from the airport and 25
minutes from the World Cup stadium. Guests will have access to a small private library
with a wide assortment of books, wi-fi, surfboard rental, surfing lessons at any number of
our local beaches, private capoeira lessons, massage and five star dining. The
neighborhood aside from boasting excellent seaside local cuisine, has lots of shops and
nightlife. Abaeté Lagoon, local beaches, Cira acarajé, local capoeira, miles of bike paths
and a warm, clean, hospitable, and secure environment will make this home ideal for
your stay here. The World Cup, Carnaval, Christmas and New Year, the Olympics, or

any of time of the year, feel free to stay at the Itapuã Inn!!! Bem-vindos!
Please direct your inquiries to Allison and Everaldo at 011-55-71-3018-0846, or write us
at bahiabahia@earthlink.net.
Queridos amigos, nós convidamos vocês para ficar no nosso Inn Itapuã em Salvador,
Brasil , que está abrindo em junho deste ano , apenas a tempo para a Copa do Mundo ( 12
junho - 13 julho ) . Por favor entre em contato com as gentes para alojamento ou outra
assistência de viagem ( passeios pela cidade , etc ..) Sinta-se a vontade de passar esta
mensagem para quem está pensando em viajar para o Brasil. Esperamos ouvir de vocês
em breve !
com amor, Allison e Everaldo
Informação sobre o Inn: O que mais se destaca para os hóspedes do nosso Inn é o belo
jardim e área da piscina , e o relaxante " beco das redes. " O Inn localize-se na parte de
trás de uma propriedade com outra casa em frente , tem 6 quartos, 6 banheiros e uma
cozinha equipada. Todos os quartos são para 2 pessoas (com exceção do último andar ,
que acomoda 3 a 4) . Existem 3 áreas diferentes para relaxar. Um dos quartos é adaptado
para pessoas em cadeira de roda. Dois quartos têm vista para o mar . A casa fica em uma
área residencial relaxado a 100 metros da praia de Itapuã e 2 minutos a pé para a maior
ponto de ônibus na área, com onibus e táxis indo para o centro ou o litoral norte da
cidade a cada 3 a 5 minutos . Estamos 10 minutos do aeroporto e 25 minutos do estádio
da Copa do Mundo . Os hóspedes terão acesso a uma pequena biblioteca particular com
uma grande variedade de livros , wi -fi , aluguel de prancha de surf , aulas de surf em
qualquer um de nossas inumeras praias locais, aulas de capoeira privadas , massagens
e refeições cinco estrelas. O bairro , além de ter boa comida à beira-mar, tem muitas
lojas e nightlife. Lagoa do Abaeté , praias locais , o acarajé de Cira , capoeira local,
quilômetros de ciclovias e um ambiente acolhedor , limpo, aconchegante e seguro vai
fazer esta casa ser ideal para a sua estadia aqui. A Copa do Mundo , Carnaval , Natal
e Reveillon, os Jogos Olímpicos ou qualquer tempo do ano, fique à vontade para ficar no
Itapuã Inn ! Welcome!
Tire qualquer duvida com Allison e Everaldo a 011-55-71-3018-0846, ou escreve para as
gentes a bahiabahia@earthlink.net.

