
                             

                             
BLOQUEIO – ILHEUS – ENTRE FAZENDAS DE CACAU E PRAIAS!  

 
Período da viagem: de 11 a 18 de FEVEREIRO de 2022 

 
Ilhéus é uma cidade cheia de encantos, e fica localizada no sul da Bahia. Conhecida 

mundialmente através dos livros de Jorge Amado, o local é riquíssimo culturalmente e 
mescla arquitetura colonial com belas praias. Tomar um sorvete na praça, caminhar 
pelas areias da praia ou simplesmente conhecer as construções antigas do centro 
histórico da cidade. São muitas as opções de lazer nessa cidade. Se é o seu sonho 
visitar Ilhéus, embarque nessa leitura e conheça os principais pontos turísticos da 

cidade. Uma dica: visitar o Bar Vesuvio! Esse é o famoso bar de um dos romances de 
Jorge Amado e, por essa razão, um dos mais visitados entre os que vão até a cidade. De 

dia você poderá provar uma iguaria do cardápio do bar e tirar uma foto ao lado da 
estátua do escritor. Se preferir ir à noite, verá apresentações de teatro às terças, 

inspiradas no romance Gabriela.  Gostou? Vamos! 
O PACOTE INCLUI: 

 
 Passagem aérea LATAM Porto Alegre / Ilhéus / Porto Alegre com franquia de bagagem 

de uma mala de 23 k; 
  Traslado aeroporto / hotel em Ilhéus / aeroporto; 

 07 noites de hospedagem em Ilhéus com regime a definir; 
 Passeio City tour histórico (exclusivo para os hotéis de Ilhéus); 

 Seguro Viagem com cobertura de R$ 18 mil para menores de 64 anos; 
 

ITINERARIO AÉREO: LOC CKEIRM 
 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

3303 11 Fev 05:45 11 Fev 07:30 POA - PORTO ALEGRE GRU - SAO PAULO 

 

3626 11 Fev 10:15 11 Fev 12:15 GRU - SAO PAULO IOS - ILHEUS 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino      

 

3627 18 Fev 12:45 18 Fev 14:55 IOS - ILHEUS GRU - SAO PAULO      

 

3337 18 Fev 16:40 18 Fev 18:25 GRU - SAO PAULO POA - PORTO ALEGRE      



                             

                             
VALORES POR PESSOA: 

 

HOTEL VALOR EM DUPLO 
VALOR EM 

TRIPLO 
MENOR DE 02 A 11 

ANOS 
 

ECO VILLAGE INDAIÁ ✮✮✮ 
www.villageindaia.com.br 

 

R$ 1824.00 ou  
12x de R$ 152.00 

R$ 1908.00 ou  
12x de R$ 159.00 

 
- 

 
ALDEIA DA PRAIA ✮✮✮ 
www.aldeiadapraia.com.br 

 

R$ 2016.00 ou  
12x de R$ 168.00 

R$ 1908.00 ou  
12x de R$ 159.00 

 
R$ 1104.00 ou  

12x de R$ 92.00 

 
JARDIM ATLANTICO BEACH RESORT ✮✮✮✮ 

www.resortjardimatlantico.com.br 
 

R$ 2076.00 ou  
12x de R$ 173.00 

R$ 1992.00 ou  
12x de R$ 166.00 

 
R$ 1128.00 ou  

12x de R$ 94.00 

 
RESORT TOROROMBA ✮✮✮✮ 

www.tororomba.com.br 
 

R$ 2340.00 ou  
12x de R$ 195.00 

R$ 2040.00 ou  
12x de R$ 170.00 

 
R$ 1104.00 ou  

12x de R$ 92.00 

 
CANA BRAVA RESORT ✮✮✮✮✮ 

All inclusive 
https://canabravaresort.com.br 

 

R$ 5100.00 ou  
12x de R$ 425.00 

R$ 4752.00 ou  
12x de R$ 396.00 

 
 

R$ 1104.00 ou  
12x de R$ 92.00 

 
POUSADA PORTAL DA CONCHA ITACARE ✮✮✮ 

www.pousadaportaldaconcha.com.br 
 

R$ 2184.00 ou  
12x de R$ 182.00 

R$ 2232.00 ou  
12x de R$ 186.00 

 
R$ 1860.00 ou  

12x de R$ 155.00 
 

 
ECOPORAN HOTEL ITACARE ✮✮✮ 

https://ecoporanhotel.com 
 

R$ 2184.00 ou  
12x de R$ 226.00 

R$ 2460.00 ou  
12x de R$ 205.00 

 
R$ 1512.00 ou  

12x de R$ 126.00 
 

 
TXAI RESORT ITACARE ✮✮✮✮✮ 

www.txairesorts.com 
 

R$ 9744.00 ou  
12x de R$ 812.00 

R$ 8640.00 ou  
12x de R$ 720.00 

 
CONSULTAR 

 
Acrescentar R$ 71,92 de taxas de embarque a ser pagas junto à entrada;  
 

PASSEIOS OPCIONAIS: 
LAGOA ENCANTADA                                     Duração: 08h                                                R$ 170,00 

 
 

Maior espelho d’água da Bahia inserida 
em área de proteção ambiental no bioma 
mata atlântica APA Lagoa Encantada. 
Passeio de barco, visita e banho no 
complexo de cachoeiras, trilhas (opcional), 
visualização das ilhas flutuantes. O tour 
sai de Ilhéus duram quatro, oito horas. 
Todos dão uma volta completa pela lagoa. 
A região oferece, ainda, duas trilhas 
demarcadas, com belos cenários. 
*Distancia via terrestre, 34 km, sendo 13 
km não pavimentados 
* Saída pela manhã 8:00h e retorno à 
tarde 16:00h 

  



                             

                             
FAZENDA DE CACAU Duração: 4h                 R$ 155,00  

 

Neste passeio, temos o destino 
certo para os amantes do 
chocolate. Nele, caminharemos no 
coração da cabruca, 
experimentaremos o fruto dos 
deuses recém colhido do pé e a 
intensidade dos chocolates de 
origem. Além de toda a magia do 
cacau, receberemos todas as 
instruções necessárias para 
iniciarmos a jornada como 
coronéis, através de um passo a 
passo detalhado do plantio até o 
chocolate. 
Duração: 4 horas. 
Considerações: 
Recomenda-se o uso de roupas 
leves, chapéu, tênis ou sandálias, 
protetor solar e repelente contra 
insetos. 
 

ITACARÉ      Duração: 08h                            R$115,00 

 

Uma das queridinhas da Bahia, a 
cidade de Itacaré, foi abençoada 
com lindíssimas praias, que 
visitaremos neste passeio: Praia da 
concha “banho de mar relaxante e 
águas calmas”, Tiririca “além de 
linda, famosa pelos campeonatos 
de Surf”, Resende e Ribeira que 
proporcionarão deleite aos olhos. 
Visita a belas praias da cidade e 
mirante Serra Grande. 
Duração: 8 horas. 
Considerações: 
Recomenda-se o uso de roupas 
leves, roupas de banho, chapéu, 
tênis ou sandálias, óculos de sol e 
protetor solar. 

  
ILHAS DA BAHIA DE CAMAMU E BARRA GRANDE        Duração: 10h                                R$ 230.00 

 

A terceira maior Baía do Brasil é 
composta por pequenas ilhas e todas têm 
algo de especial. A bordo de lanchas ou 
escunas, faremos um tour pelas Ilhas da 
Baía de Camamu e Barra Grande na 
Península de Maraú. Passeio para 
conhecer as ilhas da baía de Camamu, 
Pedra furada, Ilha grande, Ilha do 
Campinho, Ilha do Sapinho e Ilha do 
Goió. Visitaremos lindas praias, com 
vegetação intocada, manguezais de rara 
beleza e navegação por águas calmas. 
Duração: 10 horas. 
Recomenda-se o uso de roupas leves, 
roupas de banho, chapéu, tênis ou 
sandálias, óculos de sol e protetor solar. 



                             

                             
  
PRAIA PÉ DE SERRA E CACHOEIRA DE TIJUIPE     Duração: 08h                                 R$ 115,00 

 

Praia lindíssima ao pé da Serra, areias brancas 
e vastos coqueirais. Pela tarde, visitamos a 
Cachoeira do Tijuípe.  Acesso por caminhada 
leve. Opção de trilha e passeio de caiaque. 
Preparar, apontar, Relaxar! O passeio preferido 
para quem quer ter o melhor da natureza. Curtir 
parte do dia na praia, e a outra em um 
relaxamento profundo que só o banho de 
cachoeira no Tijuípe pode te proporcionar. O 
almoço será na cabana pé de serra, com 
cardápio variado de iguarias da nossa região. 
Faremos parada obrigatória no mirante de Serra 
Grande para lindas fotos! 
Duração: 8 horas. 
Considerações: 
Recomenda-se o uso de roupas leves, roupas 
de banho, chapéu, tênis ou sandálias, óculos de 
sol e protetor solar. 

  
 
 
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 

 
 
 

. 


