
R O T E I R O S    N A C I O N A I S

SALVADOR COM MORRO DE SÃO PAULO - 8 dias

1º Dia - Salvador
Apresentação no aeroporto para embarque com destino à Salvador. Chegada , recepção e traslado ao hotel. Durante o percurso o guia irá informá-lo 
sobre os passeios incluídos na excursão e os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem com café da manhã em apto.standard com banheiro 
privativo.

2º Dia - Salvador / Morro de São Paulo
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, saída com destino à Morro de São Paulo. Chegada e acomodação na Pousada.

3º Dia - Morro de São Paulo
Café da manhã na Pousada. SUGERIMOS um tour histórico a pé, visitando os pontos históricos de Morro como portal da cidade e ruínas do forte. 
Realizado diariamente sempre a tarde terminando com o pôr do sol no farol onde os golfinhos dão um show.

4º Dia - Morro de São Paulo
Café da manhã na pousada. SUGERIMOS um passeio à cidade histórica de Valença, com saída de barco às 09:00 hs.com destino `a cidade 
passeando pelas ruínas da fábrica têxtil (primeira da América do Sul) Alto do Amparo com igreja de N. Sra. do Amparo com vista panorâmica da 
cidade. 

5º Dia - Morro de São Paulo
Café da manhã na pousada. SUGERIMOS um passeio de jardineira (trator adaptado) com saída às 09:00 hs. seguindo para praia de Garapua 
(parada de 1 hora para banho e descanso), segue para praia do Boi Peba (parada) dia inteiro para banho de mar, almoço e lazer. Chegada à 
Pousada prevista entre 18:00 e 19:00 hs.

6º Dia - Morro de São Paulo / Salvador
Café da manhã na Pousada. Em horário apropriado, saída com destino à Salvador. Chegada e acomodação no hotel.

7º Dia - Salvador
Café da manhã no hotel. Saída para tour guiado para TOUR BAHIA HISTÓRICA visitando: Ladeira da Barra, Igreja de santo Antônio da barra, Largo e 
Igreja da Vitória, museu Carlos Costa Pinto, Praça Dois de Julho, Teatro Castro Alves, Forte de São Pedro, Igreja do Rosário, Praça da Sé, Terreiro de 
Jesus, Ordem 3º de São Francisco (visita), Largo do Pelourinho e Igreja e Museus do Carmo (visita).

8º Dia - Salvador
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto e embarque com destino à sua cidade de origem. Chegada e fim de nossos 
serviços.
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