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A Península de Maraú possui cerca de 40 quilômetros de litoral, contando com algumas das praias mais bonitas de todo o estado. 
As cidades vizinhas – Itacaré e Morro de São Paulo – já são cartões-postais, o que favoreceu a natureza de toda a região. Com 
águas majoritariamente claras e mornas o ano inteiro, você consegue circular por cada uma dessas pequenas praias e se encantar 
de fato. Taipu de Fora pode ser seu ponto de partida, pois é considerada a principal dessa região. Muitos recifes enfeitam o mar, 
que ainda assim apresenta ondas fortes. Os coqueirais também chamam bastante atenção, assim como as suas piscinas naturais. 
A Ponta do Mutá já é o outro extremo quando o assunto é o mar. As águas daqui são bastante tranquilas, o que atrai muitos turistas 
também.Você também pode conhecer a Praia dos Três Coqueiros, que possui uma estrutura muito grande de pousadas, sendo 
também bastante turística. Há a Praia de Bombaça, que diferente da anterior possui poucas pousadas, mas aglomera o maior 
número de casas de veraneio da região. 

 
 

1º DIA – (SEXTA – 03/SET) – VILA VELHA/ES X VITÓRIA/ES X CAMAMÚ/BA X  BARRA GRANDE/BA 
Embarque em local determinado para viagem com destino a Barra Grande. Viagem noturna com parada técnica e café da manhã 
em local determinado pelo guia.  
 
2º DIA – (SÁBADO – 04/SET) – BARRA GRANDE/BA  
Chegada em Camamú pela parte da manhã, onde faremos a travessia até Barra Grande (30 minutos). Durante a travessia já 
seremos comtemplados com o cenário de riquíssima beleza natural, observando diversas ilhas, manguezais preservados além de 
uma fauna abundante. Após chegada guardaremos as bagagens na pousada (apartamentos serão liberados a partir de 15:00h)  e 
teremos o dia inteiramente livre para curtir o belíssimo mar de águas calmas e quentinhas. Noite livre para curtir todo charme da 
vila de Barra Grande. Pernoite.  
 
3º DIA – (DOMINGO – 05/SET) – BARRA GRANDE/BA    
Café da manhã e após saída para um passeio de jardineira até a praia “Taipu de Fora”, podendo apreciar as belas piscinas 
naturais que se formam durante a maré baixa, além de toda a beleza do lugar formado por águas cristalinas, belos coqueirais e 
areia branca, que garante a Taipu de Fora o título de  “Jóia do Sul da Bahia”. Retorno a pousada após término do passeio. Noite 
livre. Pernoite 
 
4º DIA – (SEGUNDA – 06/SET) – BARRA GRANDE/BA  
Café da manhã. Nesse dia, na parte da manhã,  como opcional,  estaremos realizando um passeio de  lancha pelas Ilhas da Baía 
de Camamú, sendo que a principal delas é a a Ilha de Pedra Furada Pedra Furada, que é um daqueles cenários naturais que 
rendem imagens maravilhosas. Prepare a câmera e capriche nos cliques entre as formações rochosas que permeiam a ilha, entre 
elas, a famosa pedra furada. Há ainda uma pequena gruta, de nome Gruta da Vagina, por onde passam os turistas para chegar à 
outra ponta da Ilha. Passaremos também pela Ilha do Goió e almoçaremos na Ilha do Sapinho. Após almoço, seguiremos para a 
Praia da Ponta do Mutá. Chegou  a hora de relaxar de frente para o espetáculo que acontece todos os dias no mar, onde o sol se 
põe e a cada minuto o céu é colorido por novos tons, sempre surpreendentes. A Praia da Ponta do Mutá tem mar calmo, areia clara 
e é ótima para passar o dia, porém é perto do entardecer que ela se torna uma das principais atrações da Península de Maraú. 
Noite livre. Pernoite.  

https://www.guiaviagensbrasil.com/ba/praias-da-peninsula-de-marau/
https://www.guiaviagensbrasil.com/blog/morro-de-sao-paulo-morra-de-amores-por-este-pequeno-paraiso/
https://www.guiaviagensbrasil.com/tour/taipudefora/taipudefora.html
https://www.guiaviagensbrasil.com/galerias/ba/fotos-da-praia-da-ponta-do-muta/
https://www.guiaviagensbrasil.com/galerias/ba/fotos-da-praia-da-bombaca/


  
 
 
5º DIA – (TERÇA – 07/SET) – BARRA GRANDE/BA 
Após café da manhã,  às 09:00h todos de malas prontas na recepção para check out na pousada. Faremos a travessia até 
Camamú, onde embarcaremos em nosso ônibus para viagem de volta. Faremos paradas para almoço e jantar.  
 
7º DIA – (QUARTA – 08/SET) – VITÓRIA/ES X VILA VELHA/ES 
Chegada em Vitória e Vila Velha prevista para a madrugada.  
 
 
PACOTE INCLUI:  
- Transporte em ônibus Leito Total;  
- 03 (três) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Travessia Camamu x Barra Grande x Camamu 
- Passeio de Jardineira em Taipu de Fora;  
- Serviço de Bordo;  
- Seguro Viagem;  
- Guia CADASTUR acompanhando do grupo;  
 
 

Valor em R$ por pessoa:       
Hotel Regime Categoria Individual Duplo Triplo Criança ¹ 

Hotel Baía Sul  Café da Manhã Standard 1.960 1.430 1.400 880 

Crianças¹ - Crianças de 0 a 05 anos e 11 meses (viajando em assento exclusivo)  
Crianças de 0 a 05 anos e 11 meses – Free (viajando no colo dos pais) 
 
Embarques:18:00h – Vila Velha – Praça Duque de Caxias 
                     18:40h – Vitória – Bob’s – Praça dos Namorados 
                     20:00h – João Neiva – Rodoviária 
                     21:30h – Linhares – Supermercado EPA - BR 101 
                     23:00h – São Mateus – Mol Motos – BR 101 
 
 
*Roteiro sujeito a alteração por fatores adversos (trânsito, tábua de maré, clima etc)  
 


