
 
PACOTE BLOQUEIO – ESCAPADA A VITORIA 

 
Período da viagem: de 29 DE OUTUBRO a 02 de NOVEMBRO 

 
A charmosa Vitória encanta por suas praias, tradições históricas e gastronômicas. 

Devido aos seus atrativos, a cidade tem crescido no ramo de turismo de negócios e a 
melhoria da infraestrutura de serviços é evidente. Dona de belas praias, Vitória atrai 

pelas suas feiras de artesanato, quiosques da Curva da Jurema e pelo charmoso 
calçadão. Apenas 7 km separam Vitória de Vila Velha, a primeira sede da capitania do 
Espírito Santo. Na passagem pela cidade, o Convento da Penha é parada obrigatória. 
Construído em 1558 a mando do Frei Pedro Palácios, foi tombado como Patrimônio 

Nacional pelo Iphan. Fotogênico, fica incrustado no topo de um rochedo e sua fachada 
branca contrasta com o verde da Mata Atlântica ao redor. A Ladeira da Penitência, uma 
das vias de acesso ao convento, é uma atração à parte. Ou seja: reserve um tempinho 
para explorá-lo com calma, pois vale a pena. Gostou da proposta? Que tal viajar para o 

feriado de 02 de novembro? Vamos! 
 

PACOTE INCLUI 
 

 Passagem aérea GOL Porto Alegre / Vitoria / Porto Alegre com franquia de bagagem 
de 1 peça de 23k; 

 04 pernoites em hotel categoria turismo (apto standard); 
 04 cafés da manhã Buffet; 
 City tour em Vitoria; 

 Guia local cadastrado nos passeios; 
 Seguro Viagem Nacional de R$ 18 mil de cobertura para menores de 64 anos; 

 
ITINERARIO AÉREO: 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

1935 29 Out 06:15 29 Out 07:55 PORTO ALEGRE (POA) SÃO PAULO (GRU) 

 

1392 29 Out 08:50 29 Out 10:15 SÃO PAULO (GRU) VITORIA (VIX) 

 

1389 02 Nov 14:15 02 Nov 15:50 VITORIA (VIX) SÃO PAULO (CGH) 

 

1210 02 Nov 17:25 02 Nov 19:05 SÃO PAULO (CGH) PORTO ALEGRE (POA) 

SAIDA 
ESPECIAL 
FERIADO 
DE 02/11!! 



 
 ITINERARIO DIA A DIA  

Dia 29/10 Aeroporto / Vitoria 

Encontro no aeroporto Salgado Filho 02 horas antes de saída do voo. Embarque para 
Vitoria. Recepção no aeroporto e traslado a aeroporto. (quartos disponíveis a partir 
das 15 h). A tarde iniciaremos o passeio por duas das principais cidades do Espírito 
Santo reserva surpresas aos olhos e ao paladar. Vitória e Vila Velha contam a história 
da colonização do Espírito Santo passando pelos principais pontos turísticos. São 
realizadas três paradas. Na primeira, o Convento da Penha encanta pela vista do mar 
e das duas cidades. Do alto de um penhasco, a imponente construção centenária 
guarda lendas e é testemunha da trajetória capixaba. Na segunda parada renda-se 
aos prazeres dos bombons na lojinha da Fábrica de Chocolates Garoto. Na terceira 
parada, teremos a oportunidade de fotografar os principais ícones da cidade juntos (a 
3ª Ponte com o Convento da Penha). Essa parada acontece na visita ao Ilha do Boi. O 
passeio ainda contempla tour panorâmico pelas principais praias de Vitória (Praia de 
Camburi, Praia do Canto, Curva da Jurema) e Vila Velha (Praia da Costa e Praia da 
Sereia). Além destas praias, o tour panorâmico segue pelo Centro de Vitória, onde 
visualizaremos o Palácio Anchieta, a Catedral de Vitória e a Praça Costa Pereira, com 
o Teatro Carlos Gomes, Teatro Gloria, contemplando a riqueza de história que a nossa 
Capital tem, sendo a 3ª Capital mais antiga do Brasil. Resto de dia livre. Pernoite em 
Vitoria. 

 Dia 30/10 – Litoral Capixaba / Praia de Guarapari  

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos o passeio opcional para praia de Guarapari. 
Prepare-se para conhecer um dos melhores roteiros do litoral sul capixaba. Guarapari, 
que localiza a cerca de 01hs de transporte de Vitória, onde seguimos pela Rodovia do 
Sol com vista de diversas praias, surpreende por suas belezas naturais. Águas claras 
e arrecifes desenham a orla e convidam para uma agradável estadia na praia, com 
direito a muito sol e banho de mar. No ponto de apoio, você terá estrutura de 
atendimento e cardápio de praia, com a sugestão do delicioso peixe frito (Peroá) com 
uma refrescante água de coco. O nosso roteiro apresenta as três principais praias do 
centro: Praia das Castanheiras, a Praia dos Namorados e a famosa Praia da Areia 
Preta. Na oportunidade, você poderá andar pelo centro de Guarapari aproveitando o 
comércio local. O passeio também contempla uma parada na Praia de Meaipe. Neste 
roteiro, você ainda terá a oportunidade de fazer um passeio de Escuna (Passeio 
Opcional – ingressos extras), com duração de 01 hora, que te permitirá visualizar 
Guarapari por um outro olhar. Retorno no final do dia. Pernoite em Vitoria. 

Dia 31/10 – Montanhas Capixabas / Domingo Martins   

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos o passeio opcional a Domingo Martins. Após o café 
iniciamos o passeio a Serra Capixaba. Você irá descobrir que subir as montanhas 
capixabas é certeza de conhecer uma das mais belas regiões do Espírito Santo. 
Domingos Martins, nosso destino, guarda os traços da colonização alemã, 
demonstrados nas fachadas coloniais denominados “Enxaimel”. Uma boa parte destas 
fachadas visualizaremos ao passear pela charmosa Rua do Lazer, com lojinhas 
tradicionais. Iremos até a charmosa Praça Central da cidade, que compõe de muitas 
flores e jardins, onde avistamos a primeira Igreja Luterana com Torres do Brasil, 
construída numa praça central. Nosso passeio também contempla visita a famosa 
Pedra Azul. O mais famoso de seus distritos, surpreende pelas belezas naturais. 
Cartão postal do Espírito Santo, a região é abraçada pela exuberante Mata Atlântica. 
Descubra os segredos da famosa Pedra do Lagarto. Na região faremos parada para 
foto bem pertinho da Pedra Azul, numa paisagem deslumbrante, que já foi cenário de 



 

novela. Ainda nesta região, visitamos um lugar denominado “um pedacinho da 
Noruega no Brasil”, chamado de Fjordland. Neste nosso ponto de apoio, você terá a 
oportunidade de provar um delicioso café orgânico; passear num cavalo da raça Fjord, 
muito lindo e dócil (Passeio Opcional – ingresso extra); além de apreciar a paisagem 
estilo europeia do vale. Retorno no fim do dia. Pernoite em Vitoria. 

Dia 01/11 – Praia do Anchieta  

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos o passeio opcional a praia do Anchieta. Após o 
café da manhã iniciaremos este passeio que tem um pouco de tudo (praia, diversão e 
história). A cidade Anchieta localiza no litoral Sul de Vitória, cerca de 01hr, pela 
Rodovia do Sol, onde visualizaremos diversas praias com belíssimas falésias, tem 
esse nome em homenagem ao nosso Santo José de Anchieta. Na época, o Padre 
jesuíta espanhol, viveu boa parte da sua vida, até falecer, no Espírito Santo, 
catequizando índios pela Companhia de Jesus. Na cidade visitaremos o Santuário de 
Assunção, formado pela Igreja Matriz pela residência dos padres jesuítas e pelo 
Museu do Beato José de Anchieta. Em seguida, vamos para praia!!! Nosso ponto de 
apoio fica no balneário de Iriri, o mais importante do município, cerca de 100km de 
Vitória. O balneário é composto por diversas praias. Nosso ponto de apoio (o Hotel 
Espadarte) fica localizado na Praia da Areia Preta. Aqui parada para banho!!! Bem 
pertinho tem a Praia Costa Azul que pode ser acessada com uma simples caminhada 
de 03 quadras. Na praia da Areia Preta encontra-se uma estrutura de apoio na areia 
com guarda-sol, cadeiras, espreguiçadeiras e todo o atendimento do hotel. Para os 
atrativos a praia contem aluguel de caiaque, stand up, pedalinho, passeio de jet sky e 
lancha, dependendo da disponibilidade do dia. Além de todos esses atrativos tem toda 
a estrutura do hotel ao nosso dispor com piscina de cascata, sauna, salas de jogos, 
restaurante e um lindo deck de frente para o mar. Divirtam-se!!! Retorno no final do 
dia. Pernoite a Vitoria. 

Dia 02/11 - Vitoria / Aeroporto.  

Café da manhã. Tempo livre e traslado para aeroporto no horário combinando. 

VALORES POR PESSOA 
 

 
HOTEL SELECCIONADO  

VALOR EM 
DUPLO 

VALOR EM 
TRIPLO 

VALOR POR 
MENOS DE 02 

A 11 ANOS 

GOLDEN TULIP PORTO VITORIA 
4* - https://porto-

vitoria.goldentulip.com/pt-br/  

R$ 1440.00 ou  
12x de R$ 120.00 

R$ 1416.00 ou  
12x de R$ 118.00 

R$ 1224.00 ou  
12x R$ 102.00 

Tem que ser acrescentado R$ 71,60 de taxas de embarque por pessoa. 

 

 



 

 

PASSEIOS OPCIONAIS 

 

 

VALOR POR PESSOA 

PRAIA DE GUARAPARI R$ 95.00 

MONTANHAS CAPIXABAS R$ 95.00 

PRAIA DE ANCHIETA R$ 95.00 

 IMPORTANTE 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores em reais e por pessoa. 

Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 1x na entrada (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x na entrada (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque ou RG em excelente estado 
de conservação.  

 Se sugere estar vacinado contra febre amarela. 


