DESCRITIVOS DOS TOURS – SALVADOR e REGIÃO
TOURS – SALVADOR AND SURROUNDINGS

CITY TOUR PANORÂMICO – Início: 09h
Duração: 03 horas Valor: R$ 90,00
Panoramic Citytour –
Pick up time: 09am Length: 03 h
Price: R$90

Destaca-se neste passeio uma visita à cidade baixa onde desponta a península de Itapagipe com vistas
panorâmicas da Av. de Vales, bairro da Ribeira tradicional (por suas manifestações folclóricas durante
as festas populares da Bahia) e Saveiro Clube da Bahia.
Visita à famosa Igreja do Senhor do Bomfim. No retorno Forte de Montserrat, praia da Boa Viagem,
Elevador Lacerda (tradicional monumento da cidade) e parada para compras no Mercado Modelo,
maior centro de artesanato da Bahia. Retorno ao Hotel.
Highlights include a visit to the lower town where the Itapagipe peninsula opens with panoramic
views of Av. De Vales, Ribeira district (traditional for its folkloric manifestations during the popular
festivals of Bahia) and Saveiro Clube da Bahia.
Visit to the famous Church of Senhor do Bomfim. On the way back we pass by the Fort of Montserrat,
Boa Viagem beach, Elevador Lacerda (traditional monument of the city) and stop for shopping in
Mercado Modelo, Bahia's largest handicraft center. Return to the hotel.

CITY TOUR HISTÓRICO inicio: as 14h

Duração: 03 horas Valor: R$ 90,00

Historic citytour

Length: 03h

pick up time: 14 pm

Price: R$90

Nosso roteiro inicia no Forte de Santo Antônio da Barra (Farol da Barra), seguindo pela cidade alta,
através do corredor da Vitória, praça 2 de Julho, Teatro Castro Alves, Forte de São Pedro, praça da
Piedade, praça Castro Alves, mas o grande destaque è para o conjunto do Pelourinho considerado pela
UNESCO o mais importante conjunto de arquitetura colonial dos séculos XVII e XVIII, que ainda existem
no mundo. Visita à Igreja de São Francisco de Assis (Igreja de Ouro), e o largo do Pelourinho (praça
onde eram castigados os escravos) e Fundação Jorge Amado.
Retorno para o Hotel.
Obs: As Igrejas são fechadas aos Domingos e feriados à tarde
Our itinerary begins in the Fort of Santo Antônio da Barra (Farol da Barra), following the upper city,
through the corridor of Vitoria, 2 de Julho square, Castro Alves Theater, São Pedro Fort, Praça da
Piedade, Castro Alves square, The great highlight is for the whole of Pelourinho considered by
UNESCO the most important set of colonial architecture of the 17th and 18th centuries, which still
exist in the world. Visit to the Church of San Francisco de Assis (Church of Gold), and the Largo do
Pelourinho (square where the slaves were punished) and Jorge Amado Foundation.
Return to the Hotel.
Note: Churches are closed on Sundays and public holidays in the afternoon

PRAIA DO FORTE

Das 9:00 às 17:00 h VALOR : R$ 130,00

Visitaremos as praias da orla marítima desde Amaralina à Lagoa do Abaeté onde faremos uma breve
parada para fotos seguindo pela Estrada do Côco até Praia do Forte. Visitaremos o Projeto Tamar,
ONG que cuida da preservação de várias espécies de tartarugas marinhas, e tempo livre pra desfrutar
das lojas e barzinhos da Vila. Em seguida seguiremos à praia de Guarajuba. Parada para banho de mar
e almoço (não incluído).
Retorno para Salvador.
Obs: Ingresso ao Projeto Tamar não incluído.
We will visit the seaside beaches from Amaralina to Lagoa do Abaeté where we will make a brief stop
for photos following the Estrada do Côco to Praia do Forte. We will visit the Tamar Project, an NGO
that takes care of the preservation of several species of sea turtles, and free time to enjoy the shops
and bars of the Village. Then we will continue to the beach of Guarajuba. Stop for sea bath and lunch
(not included).
Return to Salvador.
Note: Entrance to the Tamar Project not included.

PASSEIO ÀS ILHAS - FRADES e ITAPARICA Das 08:00 ás 17:00 h – VALOR : R$ 130,00

Translado do Hotel ao cais para embarque em escuna equipada com serviço de som, bar e guia
acompanhante. Todo o passeio será realizado dentro da Bahia de Todos os Santos com vista parcial
da cidade alta, Elevador Lacerda, Palácio do Governo, Forte de São Marcelo, Ilha de Maré, chegando
na Ilha dos Frades, considerada como a mais linda da Bahia. È nesta Ilha paradisíaca que faremos uma
parada para banho de mar (recomendamos levar trajes de banho). Depois para Ilha de Itaparica, com
parada na praia de Ponta de Areia para almoço (Buffet de saladas variadas, carnes, peixes, marisco e
frango) e também bela praia de Ponta de Areia para banho, chegando em Salvador às 17:30hs.
Obs: Almoço não incluído
Transfer from the Hotel to the dock for boarding on a schooner equipped with sound service, bar and
trip guide. The whole tour will be carried out in Bahia de Todos os Santos with partial view of the
upper city, Lacerda Elevator, Government Palace, Fort of São Marcelo, Ilha de Maré, arriving at Ilha
dos Frades, considered the most beautiful island in Bahia. At this paradisiac Island we will make a
stop for sea bath (we recommend to take swimsuits). Then to Itaparica Island, with a stop at the
beach of Ponta de Areia for lunch (Buffet of varied salads, meats, fish, seafood and chicken) and also
beautiful beach of Ponta de Areia for bath, arriving in Salvador at 17:30 hs.
Note: Lunch not included

BAHIA A NOITE –JANTAR E SHOW – Das 19:00 às 22:00 hs – VALOR POR PESSOA: R$ 240,00
Bahia at night – dinner and show – tour time: 19 till 22 pm Price: R$240

Noite de magia, mistério e alegria no autentico show folclórico, onde serão apresentadas as principais
manifestações da nossa cultura: Candomblé, maculelê, puxada de rede, dança de caboclo, samba de
roda, e um belíssimo show de capoeira. Neste roteiro também está incluído translado de ida e volta,
guia acompanhante, jantar típico ou internacional.
Night of magic, mystery and joy in the authentic folkloric show, where the main manifestations of
our culture will be presented: Candomblé, maculelê, hammock, caboclo dance, samba de roda, and a
beautiful capoeira show. In this itinerary it is also included round trip transfer, trip guide, typical or
international dinner.

SANTO AMARO E CACHOEIRA – Das 9:00 às 17:00 h- VALOR POR PESSOA: R$ 360,00 (Min. de 06 passageiro)

Sairemos da cidade pela estrada para visitar primeiramente a cidade de Santo Amaro da Purificação,
cidade natal de Caetano Veloso. Visita à grande feira de verduras, frutas e artesanatos locais. No
caminho vêm-se plantações de cana de açúcar.
Em Cachoeira, parada para percurso à pé pela cidade, com bela vista panorâmica do Rio Paraguaçu,
Igreja e o Convento do Carmo.
Almoço em São Félix, numa fazenda com lindas árvores de frutas e uma belíssima vista ao fundo da
represa Pedra do Cavalo.
À tarde, visita à fábrica de charutos Danneman, totalmente manufaturada por mulheres da
comunidade local.
Retorno à Salvador.
We will leave the city by road to visit first the city of Santo Amaro da Purificação, hometown of
Caetano Veloso (popular brazilian singer). Visit to the large fair of vegetables, fruits and local crafts.
Sugar cane plantations are on the way.
In Cachoeira, stop for a walk on foot through the city, with a beautiful panoramic view of the
Paraguaçu River, Church and the Carmo Convent.
Lunch in São Félix, on a farm with beautiful fruit trees and a beautiful view to the bottom of the
Pedra do Cavalo dam.
In the afternoon, visit the Danneman cigar factory, entirely manufactured by local women.
Return to Salvador.

