
 
 

CARAÍVA/BA  
FERIADO FESTA DA PENHA  

09 A 12/04/2021 
 

Caraíva é uma vila a beira-mar localizada em meio ao espetacular Litoral Sul da Bahia. Distante 70 km do Aeroporto Internacional 
de Porto Seguro, ainda pouco conhecida entre os turistas e com a fama de destino rústico, Caraíva vem mudando de cara e cada 
vez mais entra na rota dos viajantes que desejam conhecer as belas praias da Bahia 
Não faz muito tempo que Caraíva ganhou luz elétrica (restrita, a pedido dos moradores, ao interior das residências e comércios) e 
até hoje as ruas seguem todas de areia. Na Vila de Caraíva não entram carros, as pousadas são pequenas e o charme ainda é a 
sensação de estar em um destino que parou no tempo. Excelente pedida para descansar, entrar em contato com a natureza e, 
claro, curtir as belas praias e um banho de rio ao entardecer.         
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1º DIA – (SEXTA – 09/ABR) – VITÓRIA/ES X VILA VELHA/ES X TRANCOSO/BA X CARAÍVA/BA 
Apresentação para embarque conforme horário e local escolhido. Viagem noturna em ônibus leito total com parada para café da 
manhã.  
 
2º DIA – (SÁBADO – 10/ABR) – TRANCOSO/BA X CARAÍVA/BA 
Chegada em Trancoso pela parte da manhã, onde deixaremos nosso luxuoso ônibus e embarcaremos em outro transporte, tipo 
urbano, fazendo o trajeto de aproximadamente 50 minutos até a vila de Caraíva. Ao chegar, faremos a típica travessia de canoa 
pelo formoso Rio Caraíva, já podendo nos encantar com toda natureza e exuberância que envolve a vila. Faremos a acomodação 
na pousada e teremos o dia interiaramente livre para curtir os diversos barzinhos, restaurantes e tomar aquele merecido banho de 
mar. A noite a siugestão e colocar uma roupa bastante confortável e cair no arrasta pé, dançando aquela gostoso forrozinho. 
Pernoite.  
 
3º DIA – (DOMINGO – 11/ABR) – CARAÍVA/BA 
Após café da manhã, saída para um delicioso passeio até Corumbau, vilarejo que fica bem próximo a Caraíva. Nesse passeio 
iremos de Bugre, com trajeto de 30 minutos, com umn vento delicioso que deixa nosso passeio ainda mais incrível. Passaremos 
por praias, reservas indígenas e rios com paisagens encantadoras. Pàra tornar seu passeio mais confortável, não se esqueça do 
filtro solar e chapéu. Retorno no final da tarde. Noite livre. Pernoite.   
 
4º DIA – (SEGUNDA – 12/ABR) – CARAÍVA/BA X VITÓRIA/ES X VILA VELHA/ES 
Manhã livre para atividades independentes. Ás 12:00h todos de malas prontas na recepção da pousada para nossa viagem de 
retorno. Chegada prevista para a noite.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PACOTE INCLUI:  
  Transporte em ônibus Leito Total ; 
  02 (duas) noites de hospedagem com café da manhã;  
 Transfer Trancoso x  Caraíva x Trancoso ; 
 Travessia de canoa pelo Rio Caraíva ; 
  Serviço de bordo durante a ida (snacks, doces, salgados, cerveja, espumante, refrigerante, suco, refrigerante, água mineral 
com gás, água mineral sem gás e café; 
  Seguro viagem; 
  Guia local; 
  Guia credenciado ao Ministério do Turismo acompanhando o grupo. 
 
 

Valor em R$ por pessoa:     
 

Hotel Regime Individual Duplo  Triplo Criança¹ 

Pousada Jambrero   Café da Manhã  1.781 1.220 1.180 600 
 

 

Crianças 0 a 05 anos e 11 meses – Free Viajando no colo dos pais. 
Crianças¹ 0 a 05 anos e 11 meses – viajando em assento exclusivo. (caso deseje fazer a compra)  
Crianças de 06 anos acima -  valor integral.  

 
 
EMBARQUES:  
21:00h – Vila Velha – Praça Duque de Caxias 
21:30h – Vitória – Bobs – Praça dos Namorados 
22:50h – Ibiraçú – Califórnia Centro 
23:00h – João Neiva – Rodoviária 
00:00h – Linhares.  
 


