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Sairemos de Salvador (Shopping da Bahia) às 08:00, com previsão de
chegada ao nosso destino às 09:20. A proposta do roteiro é o
viajante ter um dia de paz e tranquilidade em união com a natureza.
Estaremos em um espaço ecológico que oferece trilhas temáticas,
espaços para meditação e leitura, arte e cultura, atividades ao ar
livre para movimento do corpo, terapias, rios, pequenas cachoeiras e
muito mais. Todo idealizado com materiais reciclados, o espaço
propõe uma maior conexão do visitante com a natureza. Nossos
viajantes poderão descansar e relaxar em integração com a
natureza. Por volta das 16:30 retornaremos a Salvador, com previsão
de chegada às 18:30
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volta

programação - 04/12/2022
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- Água mineral, toalha, sandália, óculos de sol, roupa de banho,
protetor solar, boné, camisa UV, remédio de rotina de uso pessoal.

O QUE LEVAR:

Cartão de crédito: 10x de R$ 18,00;
Depósito/transferência ou PIX: R$ 170,00 - podendo
dividir até o dia da viagem;
Crianças de 0 a 2 anos - Gratuito (indo no colo dos
pais);
Crianças de 3 a 6 anos - 10x de R$ 15,00 no cartão
de crédito ou R$ 140,0 via pix;
 
Membros do “Viver Clube” tem 5% de desconto sobre
a forma de pagamento escolhida.

valores:
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Transporte Salvador-EcoZen-Salvador;
Acompanhamento da equipe Viver Turismo; 
 Fotografia digital;
Trilhas curtas: trilha da terra, trilha do fogo, trilha da água, trilha do
metal, trilha filosófica, trilha musical; 
Acesso a espaços como a praça do silêncio, horta, caminho das
artes, mini trilha dos minions, passarela das sombrinhas;
Atividade de equilíbrio corporal e mental - meditação coletiva;
Banho de rio e cachoeirinhas;
10 minutos de massoterapia;
Fotografias digitais;
Seguro viagem.

pacote inclui:
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observação
O roteiro pode ser alterado por questões climáticas,
ligados a COVID-19 ou por segurança.


