Chapada Diamantina (BA)
19 a 24 de julho de 2018
Programação:
1º DIA (19/07 – Quinta-feira):
Às 10h. saída da Praça do Derby (em frente ao Banco Bradesco)
Às 10h.30min. Boa Viagem (em frente a Churrascaria Ponteio).
Seguiremos com destino a Andarai (BA) – cidade dentro do parque nacional da Chapada
diamantina, Dia e noite em viagem.
2º DIA (20/07 – Sexta-feira): Previsão de chegada as 06h. da manhã. Acomodação em
aptos duplos e triplos. As 10h. saída para Mucugê onde conheceremos o projeto sempre
viva, depois seguiremos para a cachoeira Tiburtino, após iremos almoçar e faremos um city
tour na cidade de Mucugê, retorno para pousada jantar incluso, noite livre.
3º DIA (21/07 – Sábado): 09h. saída para conhecermos o poço encantado para
contemplação, e logo após visita ao poço azul e almoço, retorno a pousada jantar incluso,
noite livre.
4º DIA (22/07 - Domingo): Saída as 09h. para conhecermos a caverna da lapa doce,
pratinha com almoço, por do sol no morro do pai Inácio, retorno a pousada com jantar
incluso, noite livre.
5º DIA (23/07 – Segunda-feira): Saída as 09h para visitar a cachoeira da dona na toca em
Andarai, após passeio, um almoço na cidade e retorno a pousada tarde livre, jantar incluso.
6º DIA (24/07 – Terça-feira): após o café da manhã, Acerto de extras na pousada e daremos
início a nossa viagem de retorno ao Recife (PE), previsão de cheda para as 23h.
Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:
•
•
•
•

Ônibus de turismo com ar, TV, som,
frigobar;
04 diárias em Pousada categoria
turística em Andaraí (BA);
Serviço de bordo: água e refrigerante;
Guia de turismo (Embratur).

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
•
•
•

Extra de qualquer natureza que não
esteja mencionado neste roteiro.
Todos os passeios são opcionais
como: Trilhas, barcos e etc...
Ingressos não inclusos no pacote.

PREÇO POR PESSOA:
• Apto duplo: R$ 1.350,00 ou 10x de R$ 135,00 (cheque ou cartão**)
• Apto triplo: R$ 1.250,00 ou 10x de R$ 125,00 (cheque ou cartão**)
**A excursão poderá ser paga nos cartões de crédito Hiper (10 vezes), Visa e Mastercard (06 vezes).

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

