Férias de Janeiro
Salvador Bahia
Período: De 24 à 28 de janeiro 2019

1º DIA (24/01 – quinta-feira): City Tour ; Às 05h. apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre para
embarque às 06h.20min. no voo AZUL 2944 com destino a Salvador (BA). Previsão de chegada as 07h.45min. Após desembarque, acompanhados de um
guia local seguiremos para um restaurante para café da manhã (opcional), após o café faremos um city tour conhecendo o Pelourinho, popularmente
chamado de Pelô, é o nome de um bairro de Salvador. Localizado no Centro Histórico da cidade, na área que abrange apenas as ruas que vão do Terreiro
de Jesus até o Largo do Pelourinho, o qual possui um conjunto arquitetônico colonial barroco brasileiro preservado e integrante do Patrimônio Histórico
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Após o city tour, seguiremos para um restaurante local para almoço (opcional).
Após o almoço iremos para o nosso hotel com imediata acomodação em aptos duplos e triplos (conforme reserva). Tarde livre para descanso e banho na
piscina do hotel. Programação noturna: Livre.

2º DIA (25/01 – sexta-feira): Praia do Forte ; Após o café da manhã, visitaremos A Praia do Forte, considerada como um resort a céu aberto,
repleto de ricas experiências para os visitantes; antigo vilarejo de pescadores, com belas praias, piscinas naturais, coqueirais e lagoas... belas lojas, cafés,
bares, pousadas, ressortes e bons restaurantes. Poderemos ver também a Fortaleza Portuguesa conhecido como o Castelo de Garcia D’Ávila do século XVI;
A Capela de São Pedro dos Rates ou Capela de Todos os Santos (1624); Capela de São Francisco (1900); veremos também o Projeto Tamar de proteção as
tartarugas marinhas (entrada opcional). Às 13h. almoço em um dos restaurantes locais (opcional). Tarde livre para compras nas feirinhas e comércios
locais. Às 16h. retorno para o hotel. À noite um presente para todos – INCLUSO, vamos participar de um típico jantar baiano com SHOW FOLCLÓRICO na
casa de Shows Coliseu; a melhor opção de culinária e entretenimento da cidade de Salvador – além da excelente comida, apresentações de:
Candomblé-Xirê; Ogum; Exu; Xangô; Oxum; Oyá Iansã – Puxada de rede / Tendal; Maculelê; Berimbaus; Capoeira; Xaxado e muito Axé.

3º DIA (26/01 – sábado): Ilha dos Frades e Ilha de Itaparica; Após o café da manhã, oferecemos os transfer’s até a área portuária que fica
em frente ao Mercado Modelo para o passeio de Escunas que segue para as Ilhas do Frade e de Itaparica (custa em média R$ 100,00 - opcional)
navegando em águas tranquilas para a Ilha dos Frades, para um delicioso banho de mar em águas mornas e cristalinas na Praia do Loreto, onde fica a
charmosa Igreja de Nossa Senhora do Loreto, datada do século XVII. Depois seguiremos de escuna para a Ilha de Itaparica, mais precisamente para a Praia
Ponta de Areia com uma boa estrutura no restaurante Manguezal. Buffet livre (opcional) banho de mar. Às 16h. retorno para Salvador, hotel. Noite livre.

4º DIA (27/01 - domingo): Praia do Flamengo ; Após o café da manhã, seguiremos para A Praia do Flamengo, que fica na divisa com a cidade
de Lauro de Freitas e próxima ao aeroporto de Salvador. Com a presença de pequenas dunas, a praia é cheia de coqueiros e possui um clima paradisíaco
em determinados trechos. O mar agitado tem grandes ondas e se torna um local ideal para praticar kitsurf, surfe e pesca de mergulho. Há vários hotéis,
pousadas e casas de veraneio nos arredores. O local possui uma pequena infraestrutura com algumas barracas espalhadas ao longo da praia e também é
atendida na alta estação por ambulantes que circulam pela areia oferecendo, picolés, coco e outras delícias do verão. Às 13h. sairemos para almoço em
restaurante típico (opcional). Às 16h. retorno para o hotel. Noite livre

5º DIA (28/01 – segunda-feira): Mercado Modelo. Manhã livre para atividades independentes. Às 12h. acerto de extra no hotel. Em seguida
iremos conhecer o Mercado Modelo, onde teremos uma parada para almoço (opcional) e tarde livre para compras. O Mercado Modelo é um mercado de
artesanato localizado na cidade de Salvador, estado da Bahia, no Brasil. Situado no bairro do Comércio, uma das zonas comerciais mais antigas e
tradicionais de Salvador. Constitui-se em importante atração turística, visitado por 80% dos turistas da cidade. Diante da Baía de Todos os Santos, é vizinho
do Elevador Lacerda e do Centro Histórico (que inclui o Pelourinho). Em arquitetura do estilo neoclássico, a edificação é tombada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Às 16h. seguiremos para o aeroporto para embarque às 19h.45min. no voo AZUL 6435 com previsão de chegada
para as 21h.15min. em Recife (PE).
Fim dos nossos serviços.

NOSSO PACOTE INCLUI:
1.
2.
3.
4.

Transporte próprio para o turismo em Salvador;
04 diárias em hotel categoria turística;
Serviço de bordo: água e refrigerante;
Guia acompanhante (Embratur);

5.
6.
7.
8.

Guia local para o City tour.
Passeios relacionados no roteiro
Seguro viagem
01 Jantar com apresentação de Show Folclórico

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
 Extra de qualquer natureza que não esteja mencionado neste roteiro.
Preço por PESSOA (parte aérea): até 5x no cartão de crédito.
 R$ 504,15 – (sujeito a reajuste sem aviso prévio) – data da consulta 28 / 11
Obs: o valor da parte aérea só é garantido após a emissão.
PREÇO POR PESSOA (Parte Terrestre): nos cheques

Apto single R$ 1.918,00 ou em até 1 + 4 de R$ 383,60

Apto duplo R$ 1.470,00 ou em até 1 + 4 de R$ 294,00

Apto triplo R$ 1.370,00 ou em até 1 + 4 de R$ 274,00

INFORMAÇÕES E RESERVA:

PREÇO POR PESSOA (Parte Terrestre): nos cartões de crédito

Em apt single: 01x de R$ 2.033,00 ou em até 5x de R$ 443,80
Em apt duplo: 01x de R$ 1.560,00 ou em até 5x de R$ 340,55
Em apt triplo: 01x de R$ 1.455,00 ou em até 5x de R$ 317,63

Obs: para parcelamento no
cartão de crédito, incidirão
juros das operadoras.
Conforme demonstrativo

