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rot. QUILOMBO
PARAGUASSU

SÃO FRANCISCO 
DO PARAGUASSU



Saída de Salvador (Shopping da Bahia), às 06:30 com previsão de
chegada à São Francisco às 08:30. Ao chegarmos, faremos uma
trilha para conhecermos a Cachoeira do Sino, no Quilombo de São
Francisco. São 9 km de trilha (ida e volta) em meio a mata atlântica
nativa, com bela vegetação local. No caminho pararemos para 
 conhecermos a história do quilombo, por meio de uma breve
apresentação do líder quilombola. Um momento muito interessante
onde teremos contato com saberes tradicionais da comunidade. 
Após visitação, retornaremos para o almoço. A comida é caseira e
feita pelos nativos do quilombo. Uma culinária deliciosa.
Após almoço conheceremos o lindo Convento de Santo Antonio do
Paraguassu, as margens do rio. Uma incrível construção histórica
datada de 1660. Faremos um passeio de barco, oferecido pelos
quilombolas, para conhecermos as belezas no Rio Paraguassu. Às
17:00 voltaremos para o nosso ponto de partida apreciando o belo
pôr do sol. Às 17:30 retornaremos para Salvador.
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são francisco do 
paragussu

bate e
volta

Trilha até a Cachoeira do Sino;
Nível de esforço: leve a médio.

desafios do roteiro:

Água mineral, lanches leves, toalha, sandália, óculos de sol, roupa de
banho, protetor solar, repelente, boné, camisa UV, remédio de rotina
de uso pessoal.

O QUE LEVAR:

Cartão de crédito sem almoço: 10x de R$ 22,00 
Cartão de crédito com almoço: 10x de R$ 26,00
Depósito/PIX sem almoço: R$ 205,00 
Depósito/PIX com almoço: R$ 245,00 
Não recomendado para crianças.

Membros ativos do clube tem 5% de desconto 

valores:



Transporte Salvador-São Francisco-Salvador;
Trilha até a Cachoeira do Sino;
Passeio de barco no Rio Paraguassu;
Apresentação e conversa com líder quilombola;
Visitação a Igreja/Convento de Santo Antonio do Paraguassu;
Almoço (dependendo da opção de pacote que você escolher);
Ingressos de acesso aos atrativos visitados;
Acompanhamento de guia de turismo local e da equipe Viver Turismo;
Fotografia digital;
Seguro viagem.

PACOTE INCLUI:

bate e
volta

observação
O roteiro pode ser alterado por questões climáticas,
da maré, ligados a COVID-19 ou por segurança.

sçao francisco do
paraguassu


