
RÉVEILLON SUL DA BAHIA NO HOTEL CANA BRAVA RESORT ALL INCLUSIVE – ILHEUS-BA 
29/12/20 a 04/01/2021 | 7 DIAS / 6 NOITES | COM GUIA ACOMPANHANTE DESDE POA/RS 

 

SOBRE O DESTINO » ILHÉUS, fica no SUL DO ESTADO DA BAHIA, conhecida no Brasil e no mundo através dos livros de Jorge Amado, tem 
uma beleza peculiar com praias paradisíacas, famosas fazendas de cacau e um centro histórico que conta muito sobre o país. A Mata Atlântica 
emoldura a cidade com sua rica biodiversidade, cuidadosamente preservada. Embora tenha vocação turística e ótima estrutura, Ilhéus mantém seu 
charme prosaico dos áureos tempos do cacau. Também conhecida como COSTA DO CACAU, a maior parte das praias de Ilhéus com coqueiros, 
areia branquinha, águas tranquilas, perfeitas para passar um Réveillon inesquecível. Principalmente as localizadas no Litoral Sul, que são as mais 
procuradas pelo seu visual paradisíaco e que não perde em nada para os lugares mais bonitos do mundo. Possuem uma ótima infraestrutura, com 
bares, quiosques e hotéis como o CANA BRAVA RESORT, na praia Cana Brava, que é um complexo hoteleiro luxuoso, com combinação perfeita 
entre entretenimento e comodidade. Conta com uma maravilhosa cozinha, fantásticos shows temáticos, animadas programações de lazer e uma 
variedade de atividades esportivas, e muito mais, para se dar de presente um Réveillon requintado após encarar o ano 2020 tumultuado... Vamos? 
 

    
 

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO » 
 

29/12/20 (1º Dia, Terça) PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / ILHÉUS-BA (AÉREO) // ILHÉUS / CANA BRAVA RESORT HOTEL (22 km): 
Apresentação às 08:15h no Aeroporto Internacional Porto Alegre/RS para embarque a Ilhéus-BA, com escala e troca de aeronave no aeroporto de 
Congonhas (São Paulo). Chegada prevista, em torno das 15h20, recepção no saguão de desembarque pela equipe local e traslado privativo ao 
hotel que fica a 22 km, onde a chegada será a partir das 16h30 para acomodação imediata com regime de alimentação ALL INCLUSIVE, incluindo 
frigobar com bebidas não alcoólicas. Chá da tarde com petiscos e lanches no hotel e posteriormente apresentação do complexo para o melhor 
aproveitamento da sua estada. Tempo livre para aproveitar a piscina, praia etc. Jantar temático com bebidas limitadas. Hospedagem. 
 

30/12/20 (2º Dia, Quarta) CANA BRAVA RESORT (ILHÉUS) / ROTA DO CACAU / VISITA DA CIDADE DE ILHÉUS: Regime com todas as 
refeições inclusas (ALL INCLUSIVE) e bebidas limitadas. Café da manhã e posteriormente saída para um tour de 5h30 aprox. para visitar a 
FAZENDA YRERÊ, na estrada que liga Ilhéus e Itabuna (ROTA DO CACAU), uma tradicional fazenda, na mata atlântica, que nos permitem 
conhecer o processo de cultivo do cacau desde a plantação até o processo pós-colheita, incluindo, claro, uma degustação do fruto, do suco de 
cacau e chocolates caseiros. Uma experiência incrível no mundo do cacau e chocolate e no retorno ao Hotel visitaremos a cidade Ilhéus, cidade 
fundada em 1.534, com o centro histórico repleto de casarões e palacetes erguidos pelos barões em estilo neoclássico. A cidade que foi retratada 
em diversos romances de Jorge Amado, tem ainda para visitar de forma panorâmica as igrejas, o Bar Vesúvio (ponto de encontro na história de 
Jorge Amado) e até o famoso cabaré Bataclan (antigo bordel), finalizando a visita no Mercado de Artesanato. Retorno ao Hotel às 13h, almoço 
incluído no hotel e tempo livre para aproveitar a infraestrutura do hotel (ver programação). À noite jantar com bebidas limitadas. Hospedagem. 
 

31/12/20 (3º Dia, Quinta) CANA BRAVA RESORT (ILHÉUS) / DIA LIVRE e NOITE DE RÉVEILLON: Regime com todas as refeições inclusas 
(ALL INCLUSIVE) e bebidas limitadas. Café da manhã e posteriormente programação especial de esporte e lazer para despedir o ano.  
Para o lazer, o Cana Brava Resort dispõe de muitas opções para os que gostam de se exercitar ou descansar. Na área de esporte náuticos são 
disponibilizados: caiaques, pesca, morey boogie (prancha de bodyboard), surf e ainda um parque aquático. Instrutores e monitores infantis 
acompanham crianças e adultos em passeios de pedalinho e outras atividades desenvolvidas pela equipe. À noite, ceia com cardápio especial, 
bebidas e espumante com decoração especial de Réveillon, Cortejo Afro, Show com Bandas regionais e DJ show pirotécnico na virada do ano. 
FELIZ 2021! Hospedagem. 
 

01/01/21 (4º Dia, Sexta) CANA BRAVA RESORT (ILHÉUS) / DIA LIVRE: Regime com todas as refeições inclusas (ALL INCLUSIVE) e 
bebidas limitadas. Café da manhã e dia inteiramente livre para atividades pessoais independentes, sugerimos que aproveitem o complexo do hotel 
com excelente infraestrutura para o seu entretenimento e comodidade, ou para passeios opcionais, sugerimos para a parte da tarde visitar a Praia 
dos Milionários (18 km do hotel e 4 km do centro de Ilhéus), que tem esse nome por ter recebido construções grandiosas em sua orla, dos barões 
do cacau. Sua areia dourada com pigmentos pretos é boa para realizar caminhadas. Envolvida por vegetação e alguns coqueiros, com águas 
calmas, é boa para receber famílias e crianças. Ao final da tarde, aproveite para passar no Mercado de Artesanato do Centro de Ilhéus. Ou ainda 
um passeio mais relaxado, ir caminhando pela beira mar, passando pela de TOROROMBA até a PRAIA DO JARY, a 2,5 km do hotel. À noite jantar 
temático no hotel com bebidas, ou um jantar à la carte no Restaurante Coco Dendê (reserve no dia da chegada) com pratos especiais de frutos 
do mar e culinária baiana.  Hospedagem. 
 

02/01/21 (5º Dia, Sábado) CANA BRAVA RESORT (ILHÉUS) / DIA LIVRE: Regime com todas as refeições inclusas (ALL INCLUSIVE) e 
bebidas limitadas. Café da manhã e dia inteiramente livre para atividades pessoais independentes, sugerimos que aproveitem o complexo do hotel 
com excelente infraestrutura para o seu entretenimento e comodidade, ou para passeios opcionais, sugerimos visitar a LAGOA ENCANTADA, 
maior espelho d’água da Bahia inserida em área de proteção ambiental no bioma mata atlântica APA, com possibilidade de passeio de barco 
pelos rios de Ilhéus, permite usufruir de uma paisagem belíssima, envolta da Mata Atlântica e de paisagem encantadora. Este lago começa no Rio 
Almada e possui ilhas flutuantes, cachoeiras e ao seu redor, fazendas de cacau e vila de pescadores. Próximo a ela há um conjunto de quedas 
d´água com média de seis metros de altura, conhecidos como Caldeira do Almada, onde praticam de rapel nos cânions da cachoeira Apepique. A 
força das águas cria buracos na rocha que são indicados para o banho. Este passeio com o traslado ida e volta + passeio de barco (catamarã) + 
tempo de banho no complexo das Cachoeiras, trilhas (opcional), visualização das ilhas flutuantes, leva em torno de 8h00, sem almoço. Saída 07:30 
/ Retorno 15h30 a 16h00. Valor por pessoa: R$ 200,00. No retorno ao hotel é hora do chá da tarde com petiscos e lanches com bebidas, 
posteriormente tempo livre e à noite jantar com bebidas incluídas. Hospedagem. 
 

03/01/21 (6º Dia, Domingo) CANA BRAVA RESORT (ILHÉUS) / DIA LIVRE: Regime com todas as refeições inclusas e bebidas limitadas. 
Café da manhã e dia inteiramente livre para atividades pessoais independentes, sugerimos que aproveitem o complexo do hotel com excelente 
infraestrutura para o seu entretenimento e comodidade, ou para passeios opcionais, sugerimos visitar uma das praias mais ao SUL DA BAHIA, 
como por exemplo a ILHA DO DESEJO, que fica a 10 km do hotel, onde tem de um lado o mangue e o Rio Acuípe e do outro lado, atravessando 
por balsa a lindíssima praia da Ilha. Almoço no hotel e continuação do tempo livre, aproveitando o último dia inteiro para aproveitar a infraestrutura 
do complexo. À noite jantar especial de despedida com bebidas ilimitadas. Hospedagem. 
 

04/01/21 (7º Dia, Segunda) CANA BRAVA RESORT / ILHÉUS (RODO) // ILHÉUS / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Meio período 
com o serviço do ALL INCLUSIVE que inclui café da manhã no hotel e almoço com bebidas limitadas. Após o café da manhã livre até as 
11h30 para a desocupação do hotel, almoço a partir do meio dia e às 13h00 traslado do Hotel ao Aeroporto Jorge Amado de Ilhéus para viagem 
aérea de retorno a Porto Alegre, como escala e troca de aeronave no aeroporto de Congonhas (São Paulo). Chegada a POA/RS a partir das 20h15 
(sujeito a alteração) e FIM DE NOSSA VIAGEM DE RÉVEILLON - FELIZ RETORNO AOS LARES E PRÓSPERO 2021! 
 

ALL INCLUSIVE - GASTRONOMIA » Cana Brava Resort oferece serviço All Inclusive em excelentes restaurantes e bares. 
Refeições: Café da Manhã, Almoço, Chá da Tarde, Petiscos e lanches, Jantar temático. O Cana Brava All Inclusive Resort oferece jantar à la carte 
no Restaurante Coco Dendê com pratos especiais de frutos do mar e culinária baiana (com reserva antecipada durante a estada). 
Bebidas: Cerveja, Chopp, refrigerante, água mineral, suco, água de coco, coquetel, whisky 08 anos, vinho branco* e tinto nacional*, vodca, 
Campari, Martine, Bacardi, Licor, Cachaça, drinks, roskas e espumante* e bebidas não alcoólicas no frigobar dos aptos.  
*Servidos em horários determinados dentro do restaurante principal e na piscina de relaxamento. 
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O QUE INCLUI NO PACOTE - SERVIÇOS INCLUÍDOS » 
-Passagem aérea em voo regular, classe econômica da LATAM, bloqueio de grupo, voando POA/ILHEUS/POA. 
-Taxas aeroportuários e governamentais, de emissão, impostos e franquia de bagagem: 1 mala despachada de até 23kg e 1 de mão de até 10kg. 
-Transporte Rodoviário em moderno Ônibus ou Micro-ônibus Executivo para os traslados de chegada / saída e para o passeio incluído. 
-Veículos higienizados entre uma viagem e outra e o motorista de máscara que se higieniza com álcool em gel, entre uma parada e outra. 
-06 noites de hospedagem em apto, categoria LUXO, com ALL INCLUSIVE e bebidas limitadas, no hotel CANA BRAVA RESORT HOTEL. 
-01 jantar com cardápio especial, bebidas e espumante com decoração especial + Show com Banda Regional e Show Pirotécnico de Réveillon. 
-Tour FAZENDA DE CACAU YRERÊ, com guia local para assistir ao processo do cacau, com degustação do fruto, do suco e chocolates caseiros. 
-Tour CENTRO HISTÓRICO de Ilhéus (cidade do Jorge Amado, escritor do romance "Gabriela Cravo e Canela”) com o Mercado de Artesanato. 
-Livre acesso ao complexo do hotel com toalhas para a piscina e praia, serviços de bar nos horários determinados e todas as atividades recreativas. 
-Guia acompanhante, registrado na EMBRATUR, desde Porto Alegre/RS para grupo acima de 16 pessoas viajando juntas. 
-Kit viagem com bolsa pequena para a viagem, etiqueta para a mala, porta voucher e capa para a mala padrão de 23 kg. 
-Kit de CUIDADOS PESSOAIS, álcool em gel, máscara lavável ou descartável para a viagem aérea, traslados e passeios.  
-Seguro Viagem com cobertura Nacional por evento (solicitar apólice). 
 

O QUE NÃO INCLUI NO PACOTE - SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS » 
-Ticket aéreo preferencial (TARIFA TOP LATAM), marcação de assentos na classe premium ou preferenciais, e excesso de bagagem. 
-Traslados desde qualquer cidade de Origem no Brasil até o local de embarque principal - Aeroporto Salgado Filho de POA/RS e vice-versa. 
-O que não estiver mencionado como serviços incluídos e gastos extras de caráter pessoal em geral (SPA, lavanderia, cabelereiros, etc). 
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus, quando não mencionados, claramente, como serviços incluídos. 
-Refeições extras, gorjetas para carregadores de malas no hotel e nos aeroportos, bem como gorjetas para garçons e camareiras. 
-Gorjetas para guias locais, motorista e/ou taxas das cidades a serem pagas nos hotéis, quando são requeridas. 
 

VALOR DO PACOTE POR PESSOA (AÉREO + TERRESTRE) » 
APTO LUXO DUPLO ou TRIPLO ADULTO: R$ 8.998,00 com taxas aeroportuárias, de emissão e impostos (exceto gorjetas e ingressos). 
APTO LUXO INDIVIDUAL (SGL) ADULTO: R$ 11.748,00 com taxas aeroportuárias, de emissão e impostos (exceto gorjetas e ingressos). 
APTO INDIVIDUAL + 1 CRIANÇA de 2 anos a 10 anos e 11 meses, ambos pagam valor de apto duplo adulto. 
APTO INDIVIDUAL + 2 CRIANÇAS de 2 anos a 10 anos e 11 meses, ambos pagam valor de apto duplo adulto + 1 CHD paga 50%. 
VALOR INF (Bebê) - 00 a 01 ano e 11 meses pagam somente taxas de embarque, sem ocupar assento no avião (). 
VALOR CHD - até 02 Crianças de 2 a 10 anos e 11 meses no mesmo apto dos pais, pagam 50% do valor em duplo adulto. 
VALOR CHD -acima de 11 anos paga como adulto, podendo se hospedar duplo ou triplo com os progenitores e/ou parentes.  
 

FORMAS DE PAGAMENTO » 
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (dinheiro/cheque) e 50% a 30 dias somente com cheque pré. 
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 10X com pré-datados,  somente para  residentes no RS (*). 
Opção 4 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X, devendo estar quitados antes do embarque. 
Opção 3 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 5X nos cartões VISA / MASTER / OUTROS. 
(*) Os clientes que residem fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o último cheque deverá ser para antes do embarque 
Valores e condições sujeitos à alteração sem prévio aviso, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia. 
 

CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE » 
1. Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos. 
2. Assinatura do contrato de viagem com as condições gerais em duas vias. 
3. Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes. 
4. Para o pagamento 1 parcelado: entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheque pré-datados com ficha de parcelamento em duas vias. 
5. Para o pagamento 2 com cartão de crédito: enviar cópia frente e verso do cartão e a ficha de autorização de débito preenchida e assinada. 
6. Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais – contrato de viagem por adesão. 
 

HOTEL CONFIRMADO » (sujeito a alteração por hotelaria similar em categoria) 
29/12/20 a 04/01/21 - Ilhéus - HOTEL CANA BRAVA RESORT - https://canabravaresort.com.br 
 

SOBRE O HOTEL CANA BRAVA RESORT ALL INCLUSIVE » Trata-se de um complexo hoteleiro luxuoso, com combinação perfeita entre 
entretenimento e comodidade. Conta com uma maravilhosa cozinha, fantásticos shows temáticos, animadas programações de lazer e uma 
variedade de atividades esportivas. Tudo isso em mais de 70.000 m² de frente para o mar e com muita área verde. A propriedade também conta 
com 2 piscinas, 3 restaurantes, 6 bares, estrutura de praia, lago de águas ferruginosas, 1 centro de convenções, 2 salas para convenções, cinema, 
2 quadras de tênis, campo de futebol, academia, quadra de vôlei de praia, sauna, salão de jogos, parque infantil, Clubinho do sol, Baby Copa, Spa 
Kids, Circuito de Aventura com arvorismo, tirolesa, parede de escalada e brinquedão aquático. Rede para descanso e internet sem fio. 
Endereço: Rod. Ilhéus - Canavieiras, km24. Olivença - Ilhéus – Bahia. 
 

DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM » 
Brasileiros/as em viagem aérea dentro do território nacional deverão apresentar no embarque a Carteira de Identidade Civil (RG) ou qualquer 
outro documento com foto e com validade em todo o território brasileiro.  
Menores de 16 anos devem viajar acompanhados dos pais ou responsável legal, comprovado documentalmente. Na ausência deste, o menor deverá 
portar autorização judicial. Maiores de 16 anos podem viajar sozinhos em voos nacionais, portando documento com foto. Estrangeiros consultem. 
 

PARTE AÉREA CONFIRMADA LATAM - LOC LPYMID x 32 » (sujeito a alterações pela cia aérea) 
29/12/20 - LA 3166 09:40 11:15 Porto Alegre (POA) / São Paulo-Congonhas (CGH) 
29/12/20 - LA 3618 13:10 15:20 São Paulo-Congonhas (CGH) / Ilhéus (IOS) 
04/01/21 - LA 3375 15:20 17:35 Ilhéus (IOS) / São Paulo-Congonhas (CGH) 
04/01/21 - LA 3178 18:30 20:15 São Paulo-Congonhas (CGH) / Porto Alegre (POA) 
 

LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL » 
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1 
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 1h20min antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem aérea em grupo. 
Passageiros de outras cidades do Brasil poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária (se houver). 
 

QUE LEVAR E DICAS PARA UM PASSEIO AGRADÁVEL E INESQUECÍVEL POR ILHÉUS - HOTEL CANA BRAVA RESORT HOTEL »  
-Filtro Solar / Sapato de mergulho para as piscinas / Máquina fotográfica / Óculos / Boné / Chapéu. 
-Roupas de tecido leves e claras de preferência, traje de banho (sunga/Biquini) e toalha de banho e muda de roupa, para os banhos fora do hotel.  
-Remédios de uso pessoal, produtos e acessórios de higiene pessoal (sabonete, pasta e escova dental, desodorante, outros). 
-Ao preparar sua bagagem leve somente o necessário, pois a franquia da parte aérea e terrestre é limitada a máxima 23 kg por pessoa. 
-Não importa qual o passeio, leve sempre seu saquinho para acumular seu lixo e JAMAIS jogue toco de cigarro em qualquer ambiente. 
-Cada atitude de respeito ao ambiente pode ser repassada a crianças e amigos, assim você amplia a rede de turistas responsáveis. 
-Ao deixar o veículo, o hotel, o restaurante verifiquem se não esqueceu nada, pois não se responsabilizam por objetos ou pertences esquecidos. 
-Respeite o Guia; se forem realizar passeios caminhem SEMPRE em grupo porque se desviar ou separar do Grupo, poderá se perder; 
-Nunca tire nada além de FOTOS | Não deixe nada além de PEGADAS | Não mate nada além do TEMPO | Não leve nada além de BOAS LEMBRANÇAS.  
-Respeite os horários. Faça sua parte e desejamos EXCELENTE EXPERIÊNCIA DE VIAGEM! 

 
 


