
22 a 25/09/22

Roteiro costa
do descobrimento

Porto Seguro

Trancoso
arraial dajuda



Saída do aeroporto de Salvador às 10:35 em direção ao aeroporto
de Porto Seguro, com previsão de chegada às 11:35. Após chegada
seguiremos para o nosso transporte. Em seguida, iremos para o
almoço.
Após almoço conheceremos a Reserva da Jaqueira. Visitaremos uma
tribo indígena para mergulharmos um pouco na sua cultura e história
em uma experiência inesquecível. Após visita iremos para a pousada.
A noite será livre. Indicamos que os viajantes conheçam a passarela
do álcool.

4 dias

1° dia - 22/09/2022

PORTO SEGURO, ARRAIAL
D'AJUDA E TRANCOSO



Nosso café da manhã se inicia às 07:00. Às 08h sairemos de Porto
Seguro em direção a Arraial D'ajuda. Durante a manhã
conheceremos o belo distrito de arraial, passando pelo seu sítio
histórico. Visitaremos a Igreja Matriz Nossa Senhora D'Ajuda, o
casario ao redor e suas famosas fitinhas.
Após visita, seguiremos para o Arraial D'Ajuda EcoParque.
Passaremos o restante do dia desfrutando desse paraíso na beira
mar de Arraial.
Por volta de 17:00 retornamos para Porto Seguro e a noite será livre.

OBS: Indicamos ao viajante ir conhecer a noite de Arraial D'Ajuda. É
possível ir sozinho de balsa. Nossa equipe informará como chegar até o
vilarejo a noite para os viajantes que desejarem.

4 dias

2° dia - 23/09/2022

PORTO SEGURO, ARRAIAL
D'AJUDA E TRANCOSO



Nosso café da manhã se inicia às 07:00. Às 08:00 sairemos de Porto
Seguro em direção a famosa praia de Trancoso. Uma das mais
cobiçadas do litoral sul da Bahia, Trancoso se destaca por ser uma
praia com área verde preservada ao longo do seu litoral. 
Passaremos o dia na praia (em ponto de apoio), onde o viajante
poderá curtir como desejar. Você ficará livre para caminhar, explorar
e desfrutar desse paraíso baiano.
Ao final do dia, por volta das 16:00, retornaremos a Porto Seguro. A
noite será livre.

OBS: Há um passeio de quadriciclo em Trancoso para você conhecer as
praias da região. O passeio é opcional (valor pago por fora do pacote) e
é necessário que o viajante pilote o quadriciclo. Por esse motivo, não
incluímos o passeio no pacote, pois nem todos viajantes pilotam
quadriciclo. Desejando fazer o passeio, informar para que possamos
reservar para você.

4 dias

3° dia - 24/09/2022

PORTO SEGURO, ARRAIAL
D'AJUDA E TRANCOSO



Saída do hotel às 07:30, já com as malas prontas, em direção ao sítio
histórico de Porto Seguro, da onde conheceremos a história da
cidade e sua importância para a ocupação do Brasil pelos
portugueses. As construções histórias são incríveis em uma paisagem
deslumbrante. Após visitação seguiremos para o aeroporto de Porto
Seguro, com voo previsto para as 12:05, chegando em Salvador as
13:05.

OBS: Os voos podem sofrer alterações em virtude de ajustes de malha
aérea promovidos pela cia aérea, não sendo de responsabilidade da
Viver Turismo.

OBS: Passeios condicionados a situações climáticas no dia do passeio e
restrições da COVID-19.

4 dias

4° dia - 25/02/2022

PORTO SEGURO, ARRAIAL
D'AJUDA E TRANCOSO



Transporte aéreo Salvador-Porto Seguro-Salvador;

Hospedagem com café da manhã na cidade de Porto Seguro;

Translado aeroporto/hotel/aeroporto;

Translado para os passeios previstos no roteiro;

Passeios: Sítio histórico de Porto Seguro, Quadrado de Trancoso,

Praia de Trancoso, sítio histórico de Arraial D'Ajuda, praia de Arraial

D'Ajuda, Eco Parque Arraial D'Ajuda;

Ingresso de acesso ao Eco Parque Arraial D'Ajuda;

Visita a tribo indígena na Reserva da Jaqueira;

Taxas e ingressos de acesso aos pontos turísticos previstos no roteiro;

Fotografia digital;

Seguro viagem;

Acompanhamento de guia local;

Acompanhamento da equipe Viver Turismo;

4 dias
PORTO SEGURO, ARRAIAL

D'AJUDA E TRANCOSO

Pacote inclui:



4 dias
PORTO SEGURO, ARRAIAL

D'AJUDA E TRANCOSO

Cartão de crédito em até 10x de R$ 203,00 - R$ 2.030,00;

Depósito/Pix/Transferência - R$ 1.930,00 podendo dividir até o dia

da viagem;

Crianças 0 a 5 anos - R$ 1.532,00 ou 10x de R$ 163,20 = R$ 1.632,00

Crianças a partir de 06 anos - mesmo preço do adulto.

Membros do "Viver Clube" ATIVOS tem desconto de 5% sobre a opção

escolhida.

Pousada: Acomodação automática em quartos duplos/triplos de acordo

com disponibilidades na cidade de Porto Seguro.

valores:


