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O Hostel Ibicoara foi fundado pelo carioca Fabio Mendonça no ano de

2016 com o objetivo de receber os amantes do ecoturismo loucos para

conhecer as belezas de Ibicoara na Chapada Diamantina. Nossa casa é

confortável, com 4 quartos para 12 pessoas, com dois banheiros, uma

excelente cozinha compartilhada e área externa.

Nossos quartos são divididos em quarto de casal, triplo, compartilhado

com 4 pessoas, 1 suíte além de área de camping. Nosso café da manhã é a

melhor opção para você abastecer as energias antes das trilhas e dos

banhos de cachoeiras. Oferecemos pão, bolo,  leite, achocolatados,

tapioca, frios e frutas da época para garantir um café da manhã nutritivo e

balanceado

Estamos localizados apenas a três minutos caminhando da Praça Tâncredo

Neves, a principal praça do centro de Ibicoara. Estamos próximos de

restaurantes, correios, casas lotéricas, padarias e supermercados para

garantir que nossos hóspedes tenham uma estada perfeita em Ibicoara.

 

Sobre o nosso Hostel

 



Como Chegar
Como Chegar

Para chegar no Hostel Ibicoara

Chapada Diamantina, vindo pela

BR-142 basta pegar a BR-0900

sentido Ibicoara e seguir sempre

em frente desde o trevo de

entrada até a Praça Tâncredo

Neves, principal praça da cidade.

Depois basta descer entre a Igreja

e o Titó Lanches e dobrar a

esquerda e seguir mais adiante

que estaremos a poucos metros

para recebê-los.



VANTAGENS DO HOSTEL IBICOARA

Equipe simpática e sempre disposta a lhe ajudar.

Prezamos pelo ambiente familiar em nosso hostel. Queremos que você se

sinta como se estivesse em sua casa.

Oferecemos camas confortáveis para que você possa se recuperar bem

depois das trilhas.

A Equipe do Hostel Ibicoara conhece profundamente a região de Ibicoara

sendo garantia de passar as melhores informações para seus hóspedes

Nosso Hostel é todo equipado para garantir a melhor estrutura para

nossos visitantes em Ibicoara.

Estamos localizados próximo ao Centro de Ibicoara a duas quadras da

Praça Tâncredo Neves, principal praça da cidade.

 

Vantagens do Hostel

Ibicoara
 



 Na zona-rural de Ibicoara 

Padaria do Campo Redondo 

Restaurante Mandioca 

Restaurante Cachoeira do Licuri 

Restaurante Mirante do Buracão 

Pizzaria do Gordo

Restaurante Espaço Gourmet Fazenda Produtiva

Na Cidade 

Na Praça Tâncredo Neves

 Restaurante Bar do Vitão 

Lanchonete Sabores e Cores 

 Titó Lanches

 Na Avenida Natan Aguiar

Restaurante Cheiro Verde 

Restaurante Sabor da Chapada 

Restaurante da Rose

Onde comer em Ibicoara

 



Saiba qual a melhor época para visitar Ibicoara

Com as últimas mudanças climáticas que tem acontecido hoje ficou difícil

prever a melhor época para visitar Ibicoara na Chapada Diamantina.

Normalmente períodos de janeiro e março tende a chover forte tornando

alguns atrativos de Ibicoara inacessíveis durante o período da chuva das

águas. O período de junho, julho e agosto chove bastante enchendo

cachoeiras e dando o clima serrano de inverno ao local. Meses como abril,

novembro, dezembro e fevereiro o calor é intenso.

Agora que você já tem uma ideia de que época vir, prepara sua mochila e

venha desbravar Ibicoara o paraíso das cachoeiras intocadas no Sul da

Chapada Diamantina

 

 

Melhor época para visitar

 



Onde acampar em Ibicoara

Ibicoara com suas belas cachoeiras oferece boas opções para acampar no

Sul do Parque da Chapada Diamantina. O Hostel Ibicoara oferece a opção

de camping no centro da cidade com acesso a wi-fi, a cozinha e a

lavanderias. Estamos bem localizados, na rua da prefeitura, e próximo dos

principais supermercados e restaurantes.

Existem outras duas ótimas opções de camping em Ibicoara. Para os que

gostam de paz e acordar próximo a uma cachoeira, a Cachoeira do Licuri

em propriedade particular é a melhor opção. A Cachoeira do Licuri são

diversas quedas e o camping do Sr. Wilson onde fica a cachoeira tem uma

boa instalação como cozinha, restaurante para os visitantes e placas

indicando a localização.

O Baixão onde está localizada a Cachoeira da Fumacinha é outra opção

excelente de camping para os que querem estar próximo ao início das

trilhas para as cachoeiras. Pode acampar em frente ao Lagão.

 

Onde acampar em

Ibicoara
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibicoara


Como chegar em Ibicoara sem carro?

Muitos turistas quando programam sua viagem a Chapada Diamantina

ficam em dúvida por onde começar, como são os acessos, se é possível ir

sem carro. E sim, é possível vir para Ibicoara e se divertir sem carro.

Para os turistas quem vem de Salvador a melhor maneira é pegar o ônibus

com destino a Cascavel município de Ibicoara pela empresa Entram oferece

esse trajeto todos os dias. O ônibus passa no trevo de Ibicoara a 16km do

centro da cidade. De lá é fácil conseguir carona. Somente Sábado que o

ônibus entra direto para Ibicoara. E no Domingo o mesmo ônibus retorna a

capital baiana. Para os que vem de Vitória da Conquista há ônibus

diariamente para Ibicoara pela empresa Novo Horizonte (09:30 e 17:00).

P̀ara os que vem de Lençóis, a empresa Novo Horizonte oferece a linha

Seabra x Conquista que passa na cidade de Tanquinho (08:00) a 10km de

Lençóis e no trevo de Ibicoara (por volta de meio dia )sentido a Vitória da

Conquista. 

 

Como chegar sem carro

em Ibicoara?

 



 

Normalmente um frete privativo (carro para até 4 pessoas) para

as Cachoeira da Fumacinha e Cachoeira Véu da Noiva custa entre

R$140,00 e R$250,00, para o Buracão entre R$140,00 e R$250,00 e para a

Cachoeira do Licuri em média R$100,00. Apesar de ser considerado um

valor elevado fica praticamente o mesmo preço de passeios disponibilizado

em Lençóis pelas agências locais. Lembrando que nesses valores deve

ser acrescido o valor do guia. Somente na Cachoeira do Licuri é possível

visitar sem guia.

Para a Cachoeira do Buracão todos os dias há grupos saindo de Ibicoara e

é fácil se juntar a algum turista contribuindo na carona e no valor do guia a

caminho do Buracão. Para as Cachoeiras da Fumacinha e Véu da Noiva há

ônibus saindo da cidade de segunda a sexta as 17:00 com destino ao

baixão e retornando sempre pela manhã as 11:00. Há também sempre

algum grupo indo a Fumacinha para o bate-volta de 1 dia. 

O aeroporto de Vitória da Conquista a 220km de Ibicoara há vôos todos os

dias pelas empresas Passaredo e Azul.

 



Visite o Campo Redondo

em Ibicoara



O Baixão de Ibicoara é um paraíso localizado na área rural da cidade. O

local cercado por rios e belas cachoeiras é a melhor opção para os que

querem ficar isolados e próximo desse recanto de paz e tranquilidade no

Sul do Parque da Chapada Diamantina.  

A área oferece diversos diversos atrativos, algumas hospedagens e um

povo hospitaleiro.

Principais atrativos saindo do Baixão são:

 Cachoeira da Fumacinha - nível difícil 

Cachoeira da Véu da Noiva - nível médio

Rio Jibóia e Pinturas Rupestres - nível médio

Cachoeira do Penedo - nível difícil

Pico do Gavião - nível difícil

Fumacinha por cima - nível difícil

 

Descubra o Baixão de

Ibicoara
 



Cachoeiras de Ibicoara



 

Cachoeira do Buracão



  

Cachoeira da Fumacinha



  

Cachoeira Véu de Noiva



 

Fumacinha por cima



  

 

Cachoeira do Rio Preto



  

Cachoeira do Morro do
Chapéu



 

Rio Jibóia e Pintura
Rupestres



Coxinha de
Jaca

Experimente a coxinha de jaca

uma das maravilhas de Ibicoara

Para os turistas que visitam

Ibicoara a cidade oferece um dos

segredos mais apetitosos

da Chapada

Diamantina. Localizada na

padaria do Campo Redondo a

coxinha de jaca é frita na hora e

oferecida com uma cervejinha

gelada. O prazer é inenarrável.

A jaca para quem não sabe é um

dos alimentos mais nutritivos que

temos sendo rico em vitamina

A,B,C,D,E,k além de cálcio, cobre e

ferro. E extremamente nutritiva

pós-trilha é uma ótima opção

para pessoas adeptas da dieta

vegetaria. Na padaria do campo

redondo ainda é servida uma

bolinha de queijo deliciosa.
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Outras Atividades em

Ibicoara



Por todos os passeios serem em área natural é mais do que recomendado

a companhia de um guia de turismo em Ibicoara credenciado pelas

Associações locais de Ibicoara. Diversos cursos são obrigatórios como

resgate aquático, primeiro socorros, brigada de incêndio entre outros para

se tornar apto a guiar em Ibicoara. 

Na companhia do guia de turismo o visitante de Ibicoara tem acesso a

curiosidades e peculiaridades do local enriquecendo culturalmente os

passeios. Os guias de Ibicoara conhecem profundamente a região e estão

aptos a oferecer roteiros inesquecíveis com segurança e informação. E

nisso você também ajuda a economia local e o desenvolvimento

sustentável da cidade.

Associações de Guias em Ibicoara 

ACVIB - Av. Luiz Eduardo Magalhães, 599 (perto do posto de combustível);

+55 (77) 3413-2048; acvibicoara@hotmail.com

Bicho do MatoAssociação Bicho do Mato ecobicho@hotmail.com + 55 (77)

99121- 6439. Av. Nathan Aguiar , 248 - www.bichodomato.org.br

 Associação Chapada Radical - Av. Luiz Eduardo

Magalhães www.radicalchapada.com.br

Guias de Turismo em

Ibicoara

mailto:acvibicoara@hotmail.com
http://www.bichodomato.org.br/
http://www.radicalchapada.com.br/


 



Hostel Ibicoara Chapada Diamantina   

Rua Fernando Neto 328 , Ibicoara - Centro 

Telefone: (77) 99112.6302 

www.hostelibicoara.com.br
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