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2 dias

mangue seco - ba
1° dia - 08/10/2022

Saída de Salvador (Shoppng da Bahia), às 06:30, com previsão de
chegada em Pontal/SE às 10:30. De Pontal faremos uma travessia de
barco, de aproximadamente 15 minutos, até o vilarejo de Mangue
Seco. Ao chegarmos, iremos até a pousada para acomodação das
bagagens.
Sairemos para um breve Tour na vila conhecendo sua história e a
importância da obra Tieta do Agreste para a região. Após o Tour
seguiremos para almoço na orla de Mangue Seco.
Após o almoço iniciaremos um delicioso passeio de buggy pelas
dunas e cenários usados na gravação da novela Tieta. São paisagens
belíssimas que encantam os visitantes. Em seguida pararemos na
praia para descanso, banho de mar e contemplação da paz desse
paraíso.
Por volta de 16:30 seguiremos para as dunas, de onde começaremos
a contemplar o pôr do sol que é um dos mais belos já vistos. Por fim,
seguiremos para a orla de Mangue Seco, de onde testemunharemos
a incrível beleza do sol se pondo no Rio Real.
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1° dia - 08/10/2022

Após contemplarmos o belo pôr do sol, seguiremos para a pousada
para descanso e jantar.
Aproximadamente às 20:30 iniciaremos o "Luau de Tieta". Um
momento de confraternização entre os viajantes com música boa,
cantoria e muita diversão.
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2° dia - 09/10/2022
Noss café da manhã iniciará as 07:00. Às 08:00 sairemos para
conhecermos dois paraísos sergipanos: a Ilha da Sogra e a Ponta do
Saco. Seguiremos de barco até os dois destinos.
Às 12:00 retornaremos a pousada para check-out e almoço.
Às 15:30 sairemos de Mangue Seco em direção a Pontal. Em seguida,
retornaremos para Salvador, com previsão de chegada às 20:00

pacote inclui:
transporte Salvador/Pontal/Salvador, travessia Pontal/Mangue
Seco/Pontal, hospedagem com café da manhã, passeio de bugyy,
passeio de barco, visitação à Ilha da Sogra e Ponta do Saco, luau,
seguro viagem, fotos e vídeos, acompanhamento da equipe VT.

valores:
Cartão de crédito: 10x de R$ 59,50
Depósito/transferência ou PIX: R$ 575,00 - podendo
dividir até o dia da viagem.
OBS: Crianças permitidas a partir dos 6 anos - mesmo
preço do adulto.

