CARNAVAL 2022
ITACARÉ & PENÍNSULA DE MARAÚ
25/02 A 03/03/2022
Entre a serra e o mar, Itacaré é um dos lugares mais badalados da chamada Costa do Cacau, Bem no meio da Bahia, ao sul de
Salvador, a pequena cidade de menos de 30 mil habitantes já foi parte de Ilhéus, e encanta os turistas que chegam lá com suas
praias maravilhosas e natureza de tirar o fôlego – graças à Mata Atlântica ainda preservada na região.
Num primeiro momento é comum achar que Itacaré é como qualquer outro destino litorâneo do Nordeste, no estilo rústico e
sossegado de vila de pescadores. Mas a exuberância da sua costa, aliada ao incrível ecossistema das redondezas e ao clima meio
hippie vigente ajuda a tornar a experiência dessa viagem única.
1º DIA (SEXTA – 25/FEV) – VILA VELHA/ES X VITÓRIA/ES X ITACARÉ/BA
Apresentação para embarque em local determinado, para viagem com destino a Itacaré. Viagem noturna com parada em local
determinado pelo guia.
2º DIA (SÁBADO – 26/FEV) – ITACARÉ/BA
Chegada prevista em Itacaré por volta de 11:00h, onde será feito o Check‐In. Restante do dia livre para atividades independentes.
A noite sugerimos a Rua da Pituba. Pernoite.
3º DIA (DOMINGO – 27/FEV) – ITACARÉ/BA X TAIPÚ DE FORA/BA X BARRA GRANDE/BA (MARAÚ)
Após café da manhã sairemos com destino a Península de Maraú e faremos o trajeto no próprio Ônibus até a Cidade de
Camamú/BA (aprox. 01 hora), onde pegaremos nossa embarcação (lancha rápida) e faremos a travessia pela Baía de Camamú
até a Vila de Campinho . Chegando ao vilarejo embarcaremos em Jardineiras, veículos apropriados para transitar em estrada de
chão, para conhecer o paraíso chamado Taipú de Fora, com suas belas praias de areias brancas, suas piscinas naturais e a
biodiversidade marinha de encher os olhos. Após almoço, seguiremos para a charnosa vila de Barra Grande, onde teremos tempo
livre para conhecer esse bucólico vilarejo. Retorno a Itacaré no final da tarde. Pernoite.
*Valor do passeio não incluso no pacote: Preço médio R$ 120,00 por pessoa
4º DIA (SEGUNDA – 28/FEV) – ITACARÉ/BA
Dia livre para atividades indepentes. Nesse dia iremos oferecer como opcional um passeio até a Pensínsula de Maraú. Sairemos
após o café da manhã com destino a Península de Maraú e faremos o trajeto no próprio ônibus até a Cidade de Camamú/BA
(aprox. 01 hora), onde pegaremos nossa embarcação (lancha rápida) e faremos a travessia pela Baía de Camamú até a Vila de
Campinho . Chegando ao vilarejo embarcaremos em Jardineiras, veículos apropriados para transitar em estrada de chão, para
conhecer o paraíso chamado Taipú de Fora, com suas belas praias de areias brancas, suas piscinas naturais e a biodiversidade
marinha de encher os olhos. Após almoço, seguiremos para a charnosa vila de Barra Grande, onde teremos tempo livre para
conhecer esse bucólico vilarejo. Retorno a Itacaré no final da tarde. Pernoite.
*Valor do passeio não incluso no pacote: Preço médio R$ 150,00 por pessoa
5º DIA (TERÇA – 01/MAR) – ITACARÉ/BA
Dia livre em Itacaré para atividades independentes. Pernoite.
6º DIA (QUARTA – 02/MAR) – ITACARÉ/BA X VITÓRIA/ES X VILA VELHA/ES
09:00h todos de malas prontas na recepção para nossa viagem de retorno a Vitória e Vila Velha.

7º DIA (QUINTA – 03/MAR)
Chegada prevista para 02:00h em Vitória e Vila Velha.

PACOTE INCLUI:
- Transporte em ônibus Leito Total;
- 04 (quatro) noites de hospedagem na Pousada Portal da Concha;
- Serviço de bordo;
- Experiência no Tour das 04 (quatro) Praias em Itacaré com guia local;
- Seguro viagem;
- Guia acompanhante credenciado ao CADASTUR;
VALOR POR PESSOA:
Hotel

Regime

Categoria Individual

Duplo

Portal da Concha
Café da Manhã
Standard
3.808
2.260
*Criança¹ - Crianças de 0 a 05 anos e 11 meses - Viajando em assento exclusivo Free
*Crianças de 0 05 anos e 11 meses viajando no colo dos pais - GRÀTIS

Triplo

Criança¹

2.260

850

EMBARQUES: 18:00h – Vila Velha – Praça Duque de Caxias
18:45h – Vitória – Bobs – Praça dos Desejos – Em frente ao Mc’Donalds
19:15h – EPA – BR 101
20:30h – João Neiva - Rodoviária
22:15h – Linhares – Epa BR 101
23:30h – São Mateus – Mol Motos BR 101
*O roteiro poderá ser alterado sem aviso prévio devido a imprevistos de viagem, tais como: condições climáticas, atrasos decorrente
de trãnsito em rodovias e tábua de maré e outros*

