BLOQUEIO – PACOTE ARRAIAL D´ AJUDA
Período da viagem: de 01 a 08 de FEVEREIRO de 2022

SAIDA ESPECIAL
DE FERIADO DE
NOSSA
SENHORA DOS
NAVEGANTES

Vilarejos no sul da Bahia possuem belas praias e atraem muitos turistas. Além de
pousadas, há resorts e hotéis de luxo. Embora ambos seja distrito de Porto Seguro,
Arraial D’Ajuda têm atmosfera bem distinta já que Arraial apresenta um clima mais
família, com ótima infraestrutura. As praias do entorno são de um azul cinematográfico.
As mais visitadas são as do Apaga Fogo, do Mucugê e dos Pescadores, próximas ao
centro. Há ainda a Praia da Pitinga, de grande beleza. Além de opções de hotéis variados
e até um parque aquático, não faltam lojinhas charmosas e restaurantes convidativos
que se espalham principalmente ao longo da Rua do Mucugê. É na rua que se concentra
o movimento no fim do dia. As lojas seguem o fluxo da vida praiana e abrem do fim da
tarde até a noitinha. À noite, aliás, o caminho fica iluminado com lâmpadas amarelas que
lembram lampiões, criando uma atmosfera aconchegante. Gostou? Vamos!
O PACOTE INCLUI:


Passagem aérea LATAM Porto Alegre / Porto Seguro / Porto Alegre com franquia de
bagagem de uma mala de 23 k;

Traslado regular Aeroporto / hotel em Arraial d Ajuda / Aeroporto;
 07 noites de hospedagem em Porto Seguro com regime a definir de 01 a 08 de
FEVEREIRO;
 Seguro Viagem com cobertura de R$ 18 mil para menores de 64 anos;
ITINERARIO AÉREO:

Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

3166

01 Fev 08:50

01 Fev 10:25

PORTO ALEGRE (POA)

CONGONHAS (CGH)

3132

01 Fev 12:40

01 Fev 14:45

CONGONHAS (CGH)

PORTO SEGURO (BPS)

3273

08 Fev 12:00

08 Fev 14:05

PORTO SEGURO (BPS)

GUARULHOS (GRU)

4527

08 Fev 15:05

08 Fev 16:50

GUARULHOS (GRU)

PORTO ALEGRE (POA)

VALORES POR PESSOA:
HOTEL

DUPLO

TRIPLO

MENOR DE 11 ANOS

ESTAÇÃO SANTA FE HOTEL ✮✮✮ com café
www.santafehotel.com.br/

R$ 2220.00 ou
12x de R$ 185.00

R$ 2184.00 ou
12x de R$ 182.00

R$ 1056.00 ou
12x de R$ 88.00

VILLAGE ARRAIAL BY MN HOTÉIS ✮✮✮ com café
https://mnhoteis.com.br

R$ 2356.00 ou
12x de R$ 197.00

R$ 2196.00 ou
12x de R$ 183.00

R$ 1056.00 ou
12x de R$ 88.00

ARRAIAL BANGALO PRAIA HOTEL ✮✮✮ com café
www.arraialbangalopraiahotel.com.br

R$ 2448.00 ou
12x de R$ 204.00

R$ 2640.00 ou
12x de R$ 220.00

CONSULTAR

HOTEL SAINT TROPEZ PRAIA ✮✮✮✮ com café
www.saint-tropez.com.br

R$ 2796.00 ou
12x de R$ 233.00

R$ 2496.00 ou
12x de R$ 208.00

R$ 1056.00 ou
12x de R$ 88.00

HOTEL AQUARELA PRAIA ✮✮✮ com café
https://aquarelahotel.com.br

R$ 3060.00 ou
12x de R$ 255.00

R$ 2760.00 ou
12x de R$ 230.00

R$ 1056.00 ou
12x de R$ 88.00

HOTEL BEIJAMAR ✮✮✮ com café
http://beijamar.com

R$ 3540.00 ou
12x de R$ 295.00

R$ 3384.00 ou
12x de R$ 282.00

R$ 1056.00 ou
12x de R$ 88.00

ARRAIAL D AJUDA ECO RESORT ✮✮✮✮
com Meia Pensão
www.arraialresort.com.br

R$ 6360.00 ou
12x de R$ 530.00

R$ 5880.00 ou
12x de R$ 490.00

CONSULTAR

Acrescentar R$ 71,08 de taxas de embarque a ser pagas junto à entrada;
PASSEIOS OPCIONAIS:
PRAIA DO ESPELHO

Duração: 07h

R$ 120,00

Situada a 60 Km de Porto Seguro e a 55 Km de Arraial, as praias de Curuípe e Espelho são
consideradas pelo “Guia 4 Rodas”de 2004 como as segundas mais belas praias do Brasil.
O passeio e efetuado em vans executivas com ar condicionado. Quando se atravessa o Valle do
Rio dos Frades, cruzamos por uma fazenda de búfalos e logo conhecemos a Villa de Itaporanga.
Nas praias, os visitantes poderão desfrutar de diferentes barracas para almoçar ou conhecer
diversos pontos de interesse, passeando pelas praias ou aproveitando para banhos de mar e sol.
Ao retornar, visitaremos um pequeno mercado indígena, onde podemos conhecer diferentes
artesanatos da região e compras
PASSEIO FLUVIAL

Duração: 07h

R$ 150,00

Neste passeio percorrem-se 22 km pela orla de Porto Seguro, visualizando todas as praias de
Porto Seguro até chegar a Stª Cruz de Cabrália, onde se embarca numa escuna equipada com
toldo e música ambiente. Os passageiros serão acompanhados e informados durante todo o
trajeto por guias contratados pela nossa empresa. O inicio da navegação é de aproximadamente
45 minutos, pelo rio João de Tiba, até Coroa Alta (esta é uma formação de resíduos de corais em
alto mar), situada a 25 minutos de Santo André. Neste arrecife podemos praticar banhos de mar,
pequenos mergulhos e visualizar toda a costa norte, a permanência neste local é de 45 min,
posteriormente remontaremos o rio João de Tiba, beirando a maior área de manguezais do
Brasil, onde desembarcaremos em Santo André para o almoço (não incluído, com música ao vivo
e comida típica).
Posteriormente, a escuna realiza uma subida do rio João de Tiba, observando manguezais,
mata atlântica até chegar à fazenda de piaçaba, com ponto de desembarque na ilha do Sol, onde

os visitantes terão um contato direto com o ecossistema, realizando banhos de lama e diferentes
divertimentos. Posterior retorno na embarcação, retornando à Santa Cruz de Cabrália, para o
regresso ao hotel em Van com ar condicionado ou ônibus.

MERGULHO AUTONOMO E BATISMO

Duração: 02h

R$ 255,00

A saída e embarque são realizados do píer de Arraial ou de Porto Seguro, navegando em mar
aberto aproximadamente por 40 minutos à uma distância de 5 milhas náuticas.O mergulho é
realizado numa profundidade aproximada de 15m, dependendo da maré, com uma permanência
de 28 à 45 minutos de imersão, conforme a experiência do mergulhador. Consideramos este
passeio ideal tanto para profissionais, como para quem nunca mergulhou. (batismo). Para quem
já possui experiência em mergulho, oferece emoções interessantes, nas cabeças dos corais e no
naufrágio. Para iniciantes, um instrutor dará uma aula teórica no barco e descerão por turnos
com ele. O passeio inclui todo o equipamento preciso (roupa de neoprene, máscara, pés de pato
etc.). Na embarcação são oferecidas gratuitamente água mineral e bolachas.
IMPORTANTE:
**Normalmente, o check in nos hotéis começa às 14hrs e o check out termina às 12hrs.
**Valores em reais e por pessoa**
*** Valores sujeitos a alteração conforme disponibilidade de hotel***
*** Valor menor corresponde a 01 (um) passageiro de 02 até 11 anos***
**** Infante até 02 anos é free****
Forma de pagamento:
- A vista 4% de desconto
- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster.
- 1x no ato (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria).

Documentos:



RG ou CNH com menos de 10 anos de emissão em excelente estado de conservação.
Sugere-se vacina de Febre Amarela

.

