Ilha de
boipeba

roteiro ilha
dos desejos
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3 dias

ilha de boipeba - bahia
1° dia - 09/09/2022

- Saída de Salvador (Ferry Boat), às 19:00, em direção ao porto de
Graciosa. Ao chegarmos no porto, seguiremos de lancha para a Ilha de
Boipeba, com previsão de chegada próximo de 00:00.

2° dia -10/09/2022
- Café da manhã àa partir das 07:00. Saída da pousada às 09:00 (de
acordo com a tábua de maré), para passeio de volta a Ilha de Boipeba.
- Passaremos o dia em passeio de lancha pela incrível Ilha de Boipeba.
Durante o passeio conheceremos as piscinas naturais de Moreré, a
praia de Castellanos, a Cova da onça e o bar flutuante de ostras. Na
praia de Castellanos há o famoso pastel de Lagosta. Indicamos aos
viajantes fazerem um lanche na praia, pois em virtude da tábua de
maré o almoço poderá ser mais tarde (por volta das 15h30, 16h).
- Após sairmos da praia de Castellanos, seguiremos em direção a Cova
da Onça para almoço. Após o almoço, sairemos para curtir um
inesquecível pôr do sol no Bar das Ostras. Após pôr do sol no bar das
ostras, retornaremos à pousada.
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3° dia - 11/09/2022
- Café da manhã às 07:00. Saída da pousada às 07:30 para uma trilha
ecológica até a Praia de Tassimirim, na Ilha de Boipeba. Caminharemos
pela areia da praia e por entre a mata atlântica litorânea da ilha até a
linda Tassimirim. Será aproximadamente 1h de caminhada.
- Chegada à praia de Tassimirim, onde os viajantes desfrutarão até as
10:00. Em seguira retornaremos a pousada com caminhada de
aproximadamente 1h e chegada às 11h.
- Às 12:00 faremos o check-out na pousada. Após check-out,
seguiremos para o almoço.
- Após almoço seguiremos para o pier da ilha (14h), de onde pegaremos
nossa embarcação em direção a Graciosa. Saída de Graciosa às 15:00
em direção a Salvador, com previsão de chegada às 20h00.
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desafios do roteiro:
- Sol durante caminhada;
- Balanço da lancha, para pessoas que enjoam em passeios com
embarcação;
Nível de esforço: leve.

O QUE LEVAR:
- Água mineral, lanches leves, toalha, sandália, óculos de sol, roupa de
banho, protetor solar, boné, camisa UV, remédio de rotina de uso
pessoal.

valores:
Cartão de crédito: 10x de R$ 93,00
Depósito/transferência ou PIX: R$ 880,00 - podendo
dividir até o dia da viagem
OBS: Crianças até 5 anos - 10x de R$ 51,00 no cartão
de crédito = R$ 510,00.

