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

PORTO SEGURO - 5 e 8 dias

1º Dia - Porto Seguro
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Porto Seguro. Chegada, recepção e traslado ao hotel ou pousada. No percurso do 
aeroporto ao hotel o guia irá informá-lo sobre os passeios incluídos na excursão e os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. 
standard com banheiro privativo e regime de café da manhã.

2º Dia - Porto Seguro
Café da manhã e saída para o city tour. Onde conheceremos os principais pontos turísticos da parte alta e baixa de Porto Seguro, com construções 
do séc. XVI como as Igrejas: São Benedito (1549), Igreja Matriz de Nossa Sra. Da Pena (1535), Igreja da Misericórdia (1526), as ruínas do primeiro 
colégio jesuíta do Brasil, o paço Municipal (1773). Hoje a sua parte baixa (antiga prisão) serve como museu com imagens e móveis do Séc. XVII e 
XVIII e a parte alta como gabinete do Prefeito. Finalizando o marco de posse das terras brasileiras trazido por Gonçalo Coelho (1503). Em seguida 
por uma estrada litorânea de 22 Km visualizando encantadores  praias de nomes indígenas no seu percurso: visitaremos Curuípe, Itacemirim, Ponta 
Grande, Mutá, e o ilhéus de Coroa Vermelha, local onde foi celebrada a primeira missa no Brasil, onde você encontrará a aldeia dos índios da Tribo 
Pataxós.

3º Dia - Porto Seguro
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. SUGERIMOS neste dia tour fluvial pelo rio João de Tiba. Embarcaremos em Santa 
Cruz de Cabrália, para subida de rio, tendo como primeira parada o mangue (para conhecimento da vegetação manguezal), em seguida 
conheceremos a praia de Santo André, a terceira parada no Restaurante Porto das Canoas com música ao vivo e como última parada a Ilha Paraíso, 
onde voce vai encontrar mais de 30 tipos de doces diferentes.

4º Dia - Porto Seguro
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. SUGERIMOS passeio à Trancoso histórico e praias, que terá saída pela manhã em 
ônibus pela região da Mata Atlântica, rumo a Trancoso, local bucólico dos mais badalados do Sul da Bahia. Conheceremos lindas praias, onde o mar 
tem um colorido de rara beleza. Caminhada pelas praia de Trancoso, com tempo livre para banhos de mar. Visita a vila histórica de Trancoso. 
Parada para almoço na barraca aconchego com muita variedade de comida, no decorrer da tarde visita as praias e em horário apropriado retorno ao 
hotel.

5º Dia - Porto Seguro
Para passageiros da programação de 05 dias
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino a sua cidade de origem.
Para passageiros da programação de 08 dias
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS passeio a Arraial D'Ajuda histórico e praias de Taipe, 
Este passeio consiste em saída pela manhã em ônibus com destino a Taipe, cujo nome em tupi significa (pedra que brilha) e cercado por falésias de 
até 20 metros de altura. De acordo com o guia 4 rodas e considerada a mais bela praia da Região, classificada entre as dez praias mais bonitas do 
Extremo sul da Bahia. Parada para almoço, no decorrer da tarde visita as praias e em horário apropriado retorno ao hotel. 

6º Dia - Porto Seguro
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS tour a Recife de Fora, considerada uma das plataformas 
coralinas da costa brasileira com uma área de 17,5 Km e uma rica biodiversidade semelhante a do Parque Marinho de Abrolhos onde várias 
espécies de corais, peixes moluscos e tartarugas marinhas são encontradas. Os visitantes poderão mergulhar nas suas piscinas naturais, onde 
vários peixes multicoloridos trasnformam o local em verdadeiros aquários. Em horário apropriado retorno ao hotel e tarde livre para atividades 
independentes.

7º Dia - Porto Seguro
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS tour de praias ao norte de Porto Seguro, onde 
poderemos apreciar e conhecer melhor as praias ao norte de Porto Seguro, tais como Praia do Cruzeiro, São Francisco, Mundaí, Taperapuã, Ponta 
Grande, Mutá e Coroa Vermelha. Em horário apropriado retorno ao Hotel. 

8º Dia - Porto Seguro
Café da manhã no hotel. Dia livre. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino à sua cidade de origem. Chegada, 
desembarque e fim de nossos serviços.
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