
28/04 a 01/05/23

rota dos
vinhos

petrolina e
juazeiro



4 dias

1° dia - 28/04/2023

Saída de Salvador (Rodoviária) às 19:00, em direção à cidade de
Juazeiro/BA. A previsão de chegada na pousada é as 04h da manhã.
Após chegarmos, nos acomodaremos para descanso.

Pousada prevista para acomodação em Juazeiro/BA

petrolina e
juazeiro



4 dias

2° dia - 29/04/2023

Café da manhã a partir das 07:00. Às 08:00 sairemos para conhecer
a Cachoeira do Salitre, em Juazeiro. No meio da Caatinga surge uma
cachoeira subterrânea, com verde esmeralda, que alivia o calor do
sertão juazeirense. Iremos tomar um belo banho na Cachoeira e
curtir suas águas revigorantes.
Após banho retornaremos para Juazeiro, onde almoçaremos. 
Após almoço seguiremos para o Serrote do Urubu, de onde teremos a
oportunidade de contemplar um belo pôr do sol no Rio São
Francisco.
Após pôr do sol retornaremos para a nossa pousada em Juazeiro.
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4 dias

3° dia - 30/04/2023
Café da manhã a partir das 07:00. Às 07:30 sairemos do nosso hotel
para conhecermos o incrível Vapor do Vinho.
Durante o dia conheceremos uma vinícola e seu processo de
fabricação do vinho. Degustaremos vinhos produzidos no Vale do
São Francisco e apreciaremos seus sabores.
Após visita à vinícola seguiremos para navegação no Lago de
Sobradinho, no famoso Vapor do Vinho. Navegaremos pelas águas
do velho chico ao som de uma boa música nordestina, curtindo sua
bela paisagem. Nos banharemos na linda Ilha da Fantasia, que
impressiona por sua beleza.
Após passeio, retornaremos ao nosso hotel na orla de Juazeiro.
A noite será livre pra descanso e para o viajante curtir as orlas de
Juazeiro e Petrolina.
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4 dias

4° dia - 01/05/2023

Café da manhã a partir das 07:00. Às 08:00 sairemos para City Tour
nas cidades de Petrolina e Juazeiro. Conheceremos os principais
pontos turísticos da cidade, como a Catedral do Sagrado Coração
de Jesus Cristo Rei, a ponte que liga as duas cidades, etc. Após City
Tour retornaremos para a pousada.
As 12:00 sairemos da nossa hospedagem, já com as malas prontas, e
seguiremos para o almoço. 
Por volta das 14:00, logo em seguida de nos alimentarmos,
seguiremos para Salvador, com previsão de chegada às 23:00.
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Transporte Salvador/Juazeiro/Petrolina/Salvador;
Hospedagem com café da manhã em Juazeiro;
City Tour em Petrolina e Juazeiro;
Visitação à Cachoeira do Salitre;
Visitação ao Serrote do Urubu;
Visitação a uma vinícola;
Passeio na embarcação Vapor do Vinho;
Navegação no Lago de Sobradinho;
Ingressos de acesso aos atrativos visitados;
Almoço no dia do Vapor do Vinho;
Acompanhamento de guia local;
Acompanhamento da equipe Viver Turismo;
Fotografia e vídeos;
Seguro viagem.

4 dias

Pacote inclui
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4 dias

valores

petrolina e
juazeiro

10x de R$ 170,00 no cartão de crédito = R$ 1.700,00;
R$ 1.620,00 no pix/depósito/transferência bancária, podendo
parcelar até 10 dias da viagem.

Membros ATIVOS do "Viver Clube" tem 5% de desconto sobre a
opção de compra escolhida.
O roteiro pode sofrer alteração em virtude de proibições e
fechamentos oriundos da pandemia da COVID-19


