
 

 

Salvador com Morro de São Paulo e Itacaré 

 

 

20/11 (Ter) – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / ILHEUS-BA (AÉREO) // ILHEUS / ITACARÉ (Rodo 70 Km): 

 Às 09h40, apresentação no aeroporto Salgado Filho para viagem aérea a Ilhéus na Bahia, via São 
Paulo, horários conforme voos reservados. Chegada em torno das 15h35, recepção e traslado 
rodoviário em VAN ou Micro-ônibus do aeroporto de Ilhéus ao hotel de Itacaré, onde a chegada 
deverá ser em torno das 17h45. Ocupação dos aptos para 03 noites de hospedagem com café da 
manhã em Pousada confortável e de excelente localização. Restante do tempo livre para começar a 
praia ou o centro histórico da cidade. 

21/11 (Qua) – ITACARÉ – TOUR ROTA DO CACAU:  

Café da manhã no hotel e posteriormente realizaremos o tour denominado a ROTA DO CACAU - 
Passeio ideal para quem gosta da combinação de cultura e natureza... é uma verdadeira viagem no 
tempo, no coração da rota do cacau. Chegando a TABOQUINHAS, povoado rural no Município de 
Itacaré nas margens do Rio de Contas, faremos uma caminhada para entrarmos na TRILHA DO 
CACAU. Na FAZENDA VILA ROSA, teremos atividades como a colheita da fruta do cacau, a quebra da 
casca, a separação das sementes e depois deixar repousando na “cama” (contentor inclinado feito 
de folhas e troncos de bananeira) para extrair e experimentar o mel de cacau, conhecido como 
“bebida dos deuses”. Um verdadeiro privilégio para poucas pessoas no mundo. Continuando com o 
processo da fabricação do chocolate, visitaremos a barcaça e a estufa onde se realiza a secagem 



 

 

das sementes e as utilizaremos para fazer o nosso próprio chocolate artesanal. No percurso das 
trilhas, conheceremos a história do cacau, suas características, técnicas de cultivo, vida em contato 
permanente com a natureza e várias noções gerais da Mata Atlântica. Levar roupa confortável, 
tênis / papete, chapéu, protetor solar e repelente. SAÍDA: 09:00h RETORNO: 16:00h. Hospedagem. 

22/11 (Qui) – ITACARÉ (DIA LIVRE):  

Café da manhã no hotel, posteriormente dia inteiramente livres para atividades pessoais de forma 
independente, como complemento do seu dia sugerimos TRILHA DO JERIBUCAÇÚ COM CACHOEIRA 
DA USINA. Caminhada ecológica percorrendo duas praias paradisíacas: Jeribucaçú e Arruda, 
situadas a 8 km do centro.  Praia considerada por muitos como a praia mais bonita de Itacaré.  
Destaca-se a natureza do lugar com muito verde e paisagens fantásticas. Excelente banho de rio na 
foz do Rio Jeribucaçú, ou um passeio Off-Road realizado em veículo Land Rover Defender 110 4x4, 
percorrendo o litoral da PENÍNSULA DE MARAÚ. O novo paraíso da Bahia reserva várias surpresas: 
trilhas, mirantes, lagoas e as famosas piscinas naturais a praia de Taipú de Fora. Através de trilhas, 
caminhos alternativos e estradas precárias, chega-se a um verdadeiro paraíso com visitação aos 
principais atrativos da região. Bromélias Gigantes, Lagoa Azul, Trilha dos Coqueiros e Lagoa do 
Cassange são alguns dos atrativos do passeio, nas semanas de lua cheia ou lua nova, ha 
possibilidade de mergulho com snorkel nas piscinas naturais de Taipú de Fora, verdadeiro aquário 
com vários tipos de peixes e corais, ou ainda PASSEIO DE ESCUNA POR 4 ILHAS em lancha rápida até 
a ILHA DE CAMAMU juntamente com outras ilhas, como por exemplo, a Ilha da Pedra Furada, Ilha 
do Campinho, Ilha do Sapinho e Ilha do Goió, Barra Grande, etc. Hospedagem. 

23/11 (Sex) – ITACARÉ / VALENÇA / PONTA DO CURRAL / MORRO DE SÃO PAULO (Rodoviário + 
Navegação – 140 km):  

Café da manhã no hotel, posteriormente manhã livre para aproveitar a praia, almoço (não incluído) 
e em torno das 13h00 saída do hotel em viagem rodoviária até o porto PONTA DO CURRAL para 
embarcar em Catamarã, viagem marítima de 30 a 40 minutos até a ILHA CAIRU – MORRO DE SÃO 
PAULO um dos destinos mais cobiçados da COSTA DO DENDÊ. Na chegada cada passageiro deverá 
pagar a taxa de preservação da ilha no valor de R$ 15,00 (sujeito a alteração para 2017), 
posteriormente traslado a pé ao hotel (600m), lembrando que não transporte motorizado do cais 
do porto ao hotel, portanto, você mesmo deverá carregar sua mala/mochila ou contratar os 
carregadores com carrinho de mão que cobram 30,00 por transporte, ou seja, R$ 15,00 por pessoa 
para um casal. Acomodação em hotel (Pousada) por 4 noites com café da manhã. Restante do 
tempo livre. 

24/11 (Sáb) – MORRO DE SÃO PAULO (ILHA DE TINHARÉ):  

Café da manhã no hotel e dia inteiramente livre para descansar, relaxar ou aproveitar a 
infraestrutura do hotel ou uma caminhada pela praia. No MORRO nenhum dia é igual ao outro, 
esportes náuticos, passeios ecológicos, a cavalo, às ilhas vizinhas e caminhadas misturam-se com o 
desejo de fazer nada. As opções de lazer parecem infindáveis para toda família.  O BRISA DO CAITÁ 
PRAIA HOTEL é um hotel de praia, conta com uma piscina e está localizada na Segunda Praia que é a 
mais famosa de Morro de São Paulo. Combina refinamento urbano com atmosfera de ilha tropical. 
Talvez por essa característica já foi comparada com Ibiza, ou o Caribe por suas festas animadas. 
Com uma faixa de areia de uns 60m, é o local preferido dos turistas durante as festas. Há arenas de 
vôlei, joga-se futebol, frescobol e pratica-se capoeira. Possui uma atmosfera encantadora, onde a 



 

 

natureza domina de forma deslumbrante, proporcionando aos hóspedes momentos inesquecíveis 
de bem-estar, um lugar perfeito para passar férias inesquecíveis na semana de 10/03 a 15/03/17. 
Hospedagem. 

25/11 (Dom) – MORRO DE SÃO PAULO / OPCIONAL PASSEIO DE VOLTA À ILHA:  

Café da manhã no hotel e sugerimos de forma opcional o PASSEIO VOLTA À ILHA - TINHARÉ E 
BOIPEBA + CAIRU. É um verdadeiro tour pelas ilhas de Tinharé e dá aos turistas uma visão ampla do 
Arquipélago, além de proporcionar ótimos momentos de relaxamento e diversão pelas belas praias 
e pontos turísticos do arquipélago. Embarque na Terceira Praia (300 m do hotel), com cinco 
paradas, podendo ter quatro ou menos, dependendo da maré do dia. As paradas nas piscinas de 
Garapuá (Morro de São Paulo) e Moreré (Boipeba) demoram bem média 50 minutos em cada uma. 
Após as piscinas naturais de Garapuá e Moreré, o passeio “Volta a Ilha” prossegue parando na praia 
de Cueira, em Boipeba. Cueira recebe os visitantes com um cenário paradisíaco: um imenso 
coqueiral que envolve um mar azul e uma areia clara. Na beira da praia está o quiosque 
improvisado do Seu Guido, um antigo e famoso pescador deste lugar que vende há anos, lagostas 
na praia. Vale à pena experimentar as lagostas do Seu Guido! De Cueira as lanchas partem para a 
praia da Boca da Barra, onde geralmente se faz a parada para o almoço (não incluído) em 
restaurantes localizados na beira da praia. Você terá a oportunidade de saborear pratos deliciosos à 
base de frutos do mar e depois descansar com a brisa suave, nas redes que ficam nos restaurantes. 
Por volta das 14h30 o passeio continua pelo Rio do Inferno rumo a Ilha de Cairu, a sede 
administrativa do arquipélago. Em Cairu é feita uma visita ao convento de Santo Antônio um rico 
patrimônio histórico do tempo da colonização do país. De Cairu as lanchas retornam para Morro de 
São Paulo, pelo Rio do Inferno, com uma última parada em Canavieiras, onde há um criatório 
natural de ostras. Horário de Saída: 09:30h |Retorno: 17:00h | Duração: 8 horas 

26/11 (Seg) – MORRO DE SÃO PAULO (TOUR OPCIONAL A PONTA DO CURRAL, COROA - BANCO DE 
AREIA E VILA DE GAMBOA):  

Café da manhã no hotel e dia inteiramente livre para descansar, relaxar ou passeios opcionais, 
como por exemplo, o tour a PONTA DO CURRAL. O tour sai da segunda praia, com uma parada para 
mergulho de snorkell nas piscinas naturais. De lá, continuaremos em direção ao norte de ilha, 
contornando seu forte e seu porto, em direção à Ponta do Curral com seus 18 km de praia deserta. 
Cruzando novamente o mar, chegaremos ao Vilarejo de Gamboa, com sua praia de mesmo nome. 
Gamboa é um povoado ainda bastante característico, já que praticamente só vive a população 
local. Nesta praia faremos nosso almoço ou lanche da tarde (não incluso) em uma das barracas de 
praia. Tempo para dar uma volta e conhecer o vilarejo. Na volta, desembarcaremos no Porto de 
Cima, e poderemos fazer uma caminhada até o Forte do Facho para com sorte assistir a um 
belíssimo pôr do sol. Consulte com o seu guia o horário disponível deste passeio, pois poderá ser de 
manhã ou à tarde. Valor aproximado = R$ 70,00 por pessoa. 

27/11 (Ter) – MORRO DE SÃO PAULO / SALVADOR:  

Café da manhã no hotel e restante do tempo livre para curtir a praia ou aproveitar para as últimas 
compras no centro da Vila. Até o meio dia desocupação dos apartamentos ou desocupar depois do 
café da manhã e ficar livre até a hora da saída do hotel – 13:30h com destino ao Cais do Porto. 
Saída de Lancha/Catamarã às 15h, chegando a Salvador aprox. às 17:30h (esta viagem poderá ter 
alteração de horários e de rota, podendo ser direta ou semi terrestre dependendo das condições 



 

 

de navegabilidade do mar). Recepção e traslado ao hotel para 2 noites de hospedagem com café da 
manhã no THE HOTEL ou similar. Para à noite, sugerimos assistir o jantar show no COLISEU 
RESTAURANTE & CULTURA, no Pelourinho. 

28/11 (Qua) – SALVADOR (CITY TOUR):  

Café da manhã no hotel e posteriormente city tour com transporte e guia local para conhecer ou 
rever os principais pontos turísticos de Salvador, tais como o Farol da Barra, Elevador Lacerda, 
Mercado Modelo, onde podem aproveitar para provar um delicioso Acarajé, Pelourinho e Igreja do 
Senhor do Bonfim, entre outros. A duração do city tour será em torno de 04h, terminando para um 
almoço livre (não incluído) em local a combinar e posteriormente tempo livre para continuar 
explorando a cidade por conta. Sugerimos à noite visitar o Pelourinho e assistir a apresentação do 
BALLET FOLCLÓRICO DA BAHIA no TEATRO MIGUEL SANTANA (Rua Gregório de Matos, 49 – 
Pelourinho). Hospedagem.  

OBS. IMPORTANTE: Este city tour completo poderá ser realizado no dia da chegada (terça) à tarde, 
neste caso, sugerimos para este dia (quarta) um TOUR OPCIONAL AO LITORAL NORTE para visitar a 
PRAIA DO FORTE, IMBASSAI E COSTA DO SAUÍPE. 

29/11 (Qui) – SALVADOR / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE:  

Café da manhã no hotel e, posteriormente, desocupação dos quartos e traslado ao Aeroporto 
Internacional de Salvador para viagem de retorno a Porto Alegre, via São Paulo – Aeroporto 
Congonhas. Chegando a destino em torno das 17h00 e FIM DOS SERVIÇOS. 


