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A Ilha de Boipeba é um dos paraísos ainda pouco conhecidos na Bahia. Boipeba está localizada ao sul de Salvador e faz parte 
do Arquipélago de Tinharé (município de Cairu), onde também está a famosa vila de Morro de São Paulo. Ideal para curtir belos 
dias de sol e maravilhosas praias quase desertas, esse pedacinho do litoral baiano é imperdível para quem precisa relaxar. 
Boipeba ainda está sendo descoberta pelos turistas que visitam as praias da Bahia. E para ajudar na tarefa de desbravar praias 
como Tassimirim, Moreré, Bainema e Ponta dos Castelhanos, preparamos um post com várias dicas sobre o que fazer na Ilha de 
Boipeba. Por aqui você encontrará tudo sobre como chegar, as melhores praias, os principais passeios, dicas de pousadas e onde 
comer frutos do mar bem fresquinhos. Boipeba é destino para aproveitar sem pressa. Vista a sandália de dedo e a roupa de banho 
e prepare-se para deliciosos dias à beira-mar. 

 
1º DIA (TERÇA – 06/SET) – VILA VELHA/ES X VITÓRIA/ES X GRACIOSA/BA  
Embarque em local determinado para viagem com destino a Boipeba. Viagem com paradas para jantar e café da manhã em local 
determinado pelo guia.  
 
2º DIA (QUARTA – 07/SET) – GRACIOSA/BA X BOIPEBA/BA  
Chegada em Graciosa por volta de 12:00h, onde faremos a travessia até a ilha de Boipeba, com chegada prevista para 13:00h na 
pousada. Tarde livre e noite livre. Pernoite.  
 
3º DIA (QUINTA – 08/SET) – BOIPEBA/BA  
Dia livre em Boipeba. Como opcional iremos oferecer o passeio de lancha rápida em volta da Ilha de Boipeba. Sairemos por volta 
das 09h da Boca da Barra,  navegando pelo lindo mar da Bahia e teremos a oportunidade de conhecer as piscinas naturais de 
Moreré (tempo para mergulho), após seguiremos para a Praia de Castelhanos, onde está naufragado o navio espanhol Madre de 
Deus do século XVI. Teremos tempo para banho e também para mergilho nas piscinas naturais de Castelhanos. Depois iremos 
para a Cova da Onça, um vilarejo de pescadores onde encontramos frutos do mar fresquinhos e que será nossa parada para 
almoço. Na parte da tarde nossa parada é  no Portal das Ostras, onde teremos a experiência do consumo de ostras pescadas na 
hora e também apreciaremos um belo pôr do sol na beira do rio. (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. 
 
4º DIA (SEXTA – 09/SET) – BOIPEBA/BA   
Café da manhã e logo após saída para um passeio de trator até a praia de Moreré onde conheceremos a fundo uma das mais belas 
praias do Brasil. Passaremos por estradas de areia da Ilha de Boipeba até acessar a Morerè. Teremos tempo para banho nas 
águas quentes da região e também de tomar aquele drink. Mas não se esqueça de saborear o famoso pastel de catado de siri. 
Retornaremos a vila em  horário marcado pelo e iremos para a Boca da Barra, onde possui uma grande estrutura de restaurantes. 
Aproveite o pôr do sol na boca da barra. Noite livre. Pernoite 
 
5º DIA (SÁBADO – 10/SET) – BOIPEBA/BA 
Dia livre para atividades independentes em Boipeba. Deixamos como sugestão realizar uma caminhada até a Praia da Cueira e 
conhecer o famoso restaurante do pescador Guido “GUIDO’S LAGOSTAS”, especializado na preparação de lagostas 
hamonizadas com diversos elementos, dando um toque especial ao delicioso fruto do mar. Noite livre. Pernoite. 
 

https://guia.melhoresdestinos.com.br/salvador-16-c.html
https://www.melhoresdestinos.com.br/morro-de-sao-paulo.html
https://www.melhoresdestinos.com.br/praias-bahia.html


 
 
6º DIA (DOMINGO – 11/SET) – BOIPEBA/BA X GRACIOSA/BA 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 a travessia 
de volta a Graciosa, com duração prevista de 01 hora. Em seguida embarcaremos em nosso ônibus para a viagem de regresso.  
 
7º DIA (SEGUNDA – 12/SET) – VITÓRIA/ES X VILA VELHA/ES  
Chegada prevista para 04:00h 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 Graciosa x Boipeba x Graciosa 
- Passeio de trator em Moreré;  
- Seguro viagem;  
- Guia acompanhante credenciado ao Ministério do Turismo;  
 
VALOR POR PESSOA:  

Hotel Regime Categoria Individual Duplo/Triplo Criança² 

Pousada Sunset  Café da Manhã Standard 2.468 1.780 897 

*Criança¹ - Crianças de 0 a 04 anos e 11 meses 11 meses – Viajando em assento exclusivo    
*Crianças de 0 a 04 anos e 11 meses anos Free (viajando no colo dos pais) /  
*Valor de criança válido quando acompanhado de 02 (dois) adultos pagantes.  
 
 
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 trânsito em rodovias, problemas mecânicos em veículos e tábua de maré* 
 
 
 


