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ITACARÉ



- Café da manhã às 07:00. Saída da pousada às 08:00 para fazermos
a trilha das 4 (quatro) belas praias semi-desertas de Itacaré:
Engenhoca, Havaizinho, Gamboa e Itacarezinho. São lugares de beleza
incrível, onde observaremos em alguns trechos o encontro do rio com o
mar. Passaremos o dia curtindo as lindas praias de Itacaré. 
- Ao entardecer, seguiremos até a Ponta do Xaréu para contemplarmos
um magnífico pôr do sol. Como fica próximo da pousada, a partir desse
momento o viajante ficará livre para curtir o momento e voltar pra
pousada quando desejar. 
- A noite será livre. Indicamos ao viajante seguir para a famosa Rua da
Pituba, onde se concentram bares, restaurantes, boates e a vida
noturna de Itacaré.

3 dias

1° dia - 02/12/2022
- Saída do terminal de São Joaquim (Ferry Boat) às 19:00 em direção
ao terminal de Bom Despacho. Sairemos de Bom Despacho às 20:30,
com previsão de chegada em Itacaré as 01:30.

2° dia - 03/12/2022

ITACARÉ - BAHIA



3 dias

3° dia - 04/12/2022

- Nosso café da manhã inicia as 07:00. Às 08:00 sairemos para curtir
uma manhã na bela Cachoeira do Tijuípe. Um balneário, com uma
cachoeira, que oferece uma boa estrutura para passarmos a manhã.
- Por volta das 10:30/11:00 retornaremos para a nossa pousada em
Itacaré. Nos organizaremos e faremos o check-out as 12:00. 
- Após check-out os viajantes estarão livres para almoçar. Indicaremos
um restaurante para os que desejarem.
- Após almoço os viajantes ficarão livres para comprar as
lembrancinhas.
- Às 15:00 sairemos de Itacaré em direção a Bom Despacho, com
previsão de chegada às 20:00. Pegaremos o Ferry Boat das 21:00,
chegando em Salvador às 22:00

ITACARÉ - BAHIA



3 dias

Pacote Inclui:

Ingresso Ferry Boat ida e volta;
Transporte Salvador/Itacaré/Salvador;
Hospedagem com café da manhã em Itacaré;
Passeios: Praia da Gamboa, Praia da Engenhoca, Praia do
Havaizinho, Praia de Itacarezinho, Pôr do sol na Ponta do Xaréu e,
Cachoeira do Tijuípe;
Fotografia digital;
Acompanhamento da equipe Viver Turismo;
Acompanhamento de guia local;
Seguro viagem.

ITACARÉ - BAHIA



3 dias ITACARÉ - BAHIA

- Sol do verão;
- Trilhas para as praias desertas;
- Viagem longa de Salvador para Itacaré;
Nível de esforço: leve.

desafios do roteiro:

- Água mineral, lanches leves, 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$ 82,00
Depósito/transferência ou PIX: R$ 780,00 - podendo
parcelar até 10 dias antes da viagem
OBS: Crianças até 5 anos acompanhada dos pais -
10x de R$ 65,50 no cartão de crédito = R$ 655,00.

valores:


