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

PORTO SEGURO RODOVIÁRIO - 8 dias

Sábado 
Saída do Rio de Janeiro às 19:00 hs; embarque em frente ao aeroporto Santos Dumont (entre a porta de embarque e desembarque). Chegada em 
Santa Cruz Cabrália no Domingo por volta das 13:00 hs. Para almoço no hotel.

Domingo
Tarde livre para aproveitar atividades de lazer na piscina do hotel como: Hidroginástica, pólo aquático, aulas de lambaeróbica. Jantar no hotel. Noite 
livre.

Segunda  Feira 
City tour pela parte histórica de Porto Seguro e Cabrália. Visitaremos o local do Marco de Posse, centro de artesanato indígena Pataxó e onde foi 
rezada a 1º Missa no Brasil. Jantar no Hotel e saída para festa de boas vindas em uma barraca na praia.

Terça  Feira 
Dia livre. SUGERIMOS passeio opcional de barco à Coroa Alta, um recife de coral com exuberante fauna e flora marinha. Parada na vila de Santo 
André e visita a Ilha Paraíso. À noite saída para centro de Porto Seguro  Passarela do Álcool.

Quarta  Feira
Dia Livre.SUGERIMOS passeio Opcional à Praia de Trancoso. Jantar e Luau no hotel a partir das 21:00 hs.

Quinta  Feira
Dia Livre. SUGERIMOS passeio opcional à Praia de Taipe passando pela vila de Arraial D´Ajuda e a centenária igreja de Nossa Senhora d´Ajuda. Após 
o jantar, saída para passarela do álcool.

Sexta  Feira
Manhã Livre. Almoço no hotel. Saída de Santa Cruz Cabrália às 17:00 hs.

Sábado
Chegando no Rio de Janeiro no Sábado por volta das 10:00 hs; em frente ao aeroporto Santos Dumont (local de saída).

Incluído
05 diárias com café da manhã e jantar.
02 almoços
01 city tour
01 Luau no hotel na Terça-Feira (c/ apresentação de capoeira e mesa de frutas)
by nights (centro de Porto Seguro e Passarela do álcool)
Saída diária para praia.
Coquetel de Boas vindas. 
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