CARNAVAL
MORRO DE SÃO PAULO/BA
25/02 A 03/03/2022
Morro de São Paulo está situado 60 quilômetros ao sul da capital baiana Salvador. Faz parte de um arquipélago de 26 ilhas,
apenas três delas habitadas. É distrito do município de Cairú, ilha do arquipélago de Tinharé que tem conexão com o continente.
Com praias paradisíacas de águas claras e areia branca além de coqueirais e mata atlântica que compõem o cenário perfeito
para os visitantes deste paraíso. Em Morro de São Paulo as praias são conhecidas por ordem numérica, Primeira
Praia, Segunda Praia, Terceira Praia, Quarta Praia e Quinta Praia ou Praia do Encanto como também é chamada. Cada uma
das praias tem sua história, trajetória e característica que oferecem diferentes opções para o turista
1º DIA (SEXTA – 25/FEV) – VILA VELHA/ES X VITÓRIA/ES X VALENÇA/BA
Embarque em local determinado para viagem com destino a Morro de São PAulo. Viagem com paradas para jantar e café da
manhã em local determinado pelo guia.
2º DIA (SÁBADO – 26/FEV) – VALENÇA/BA X MORRO DE SÃO PAULO/BA
Chegada Valença/BA por volta de 09:00h, onde faremos a travessia para Morro de São Paulo/BA, com chegada prevista para
10:00h na Ilha de Morro. Tarde livre e noite livre. Pernoite.
3º DIA (DOMINGO – 27/FEV) – MORRO DE SÃO PAULO/BA
Após café da manhã sairemos para um passeio rumo a Gamboa, realizando uma bela caminhada onde tomaremos o famoso banho
de Argila. Logo após, retornaremos de barco até Morro de São Paulo (custo do barco de volta por conta do passageiro). À tarde
sugerimos a Toca do Morcego, para apreciar um dos mais belos pôr-do-sol. Noite livre. Pernoite.
4º DIA (SEGUNDA – 28/FEV) – MORRO DE SÃO PAULO/BA
Dia livre em Morro de São Paulo. Como opcional iremos oferecer o passeio de lancha rápida em volta da Ilha de Tinharé. Sairemos
por volta das 09h navegando pelo lindo mar da Bahia e teremos a oportunidade de conhecer as piscinas naturais de Garapuá,
Moreré e Boipeba, além da cidade de histórica de Cairú, com visita ao Convento de Santo Antônio. (Passeio opcional não incluso
no pacote. Valor aproximado de R$ 250,00 por pessoa). Noite livre para curtir os famosos barzinhos e restaurantes da Ilha de
Morro de São Paulo. Pernoite.
5º DIA (TERÇA – 01/MAR) – MORRO DE SÃO PAULO/BA
Dia livre para atividades independentes em Morro de São Paulo. Deixamos como sugestão realizar uma bela caminhada até a 4ª
(quarta) praia ou então se deliciar nas águas quentes da 2ª (segunda) praia. Noite livre. Pernoite.
6º DIA (QUARTA – 02/MAR) – MORRO DE SÃO PAULO/BA X VITÓRIA/ES X VILA VELHA/ES
Café da manhã. Às 08h30min todos de malas prontas na recepção do hotel onde sairemos para o cais para fazemos à travessia
de barco, previsão de 40 minutos de travessia. Em seguida, embarque em nosso ônibus para nossa viagem de regresso.
7º Dia (QUINTA – 03/MAR) – VITÓRIA/ES X VILA VELHA/ES
Chegada prevista para 05:00h em Vitória/ES e Vila Velha/ES

PACOTE INCLUI:
- Transporte em ônibus Leito Total;
- 04 (quatro) noites de hospedagem com café da manhã;
- Serviço de bordo;
- Travessia Valença x Morro de São Paulo x Valença;
- Taxa de preservação;
- Experiência ecológica na Gamboa;
- Seguro viagem;
- Guia acompanhante credenciado ao Ministério do Turismo;
VALOR POR PESSOA:
Hotel

Regime

Categoria Individual

Duplo

Triplo

Morro da Saudade Café da Manhã Standard
2.934
1.890
1.860
*Criança¹ - Crianças de 0 a 05 anos e 11 meses anos Free (viajando no colo dos pais) /
*Criança² - Criança de 06 a 10 anos e 11 meses 11 meses
*Valor de criança válido quando acompanhado de 02 (dois) adultos pagantes.

Criança¹ Criança²
0,00

876

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*

