
 

PENINSULA DE MARAU (BA) – PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA 

Sobre o destino: Situada no litoral Sul da Bahia, entre o Oceano Atlântico e a Baía de Camamu, a Península de 

Maraú reúne uma grande variedade de paisagens de rara beleza. São imensos coqueirais, praias desertas, rios, 

lagoas, piscinas, naturais de águas claras, mangues, mata atlântica e muita vida selvagem. A vila de Barra Grande 

é o ponto de partida para descobrir este paraíso. 

 

PERÍODO: 11 A 15/11/2021 

 
1º Dia – Vitória x Camamu: Apresentação para embarque conforme especificado abaixo. Viagem noturna com 

parada em local determinado pelo guia. 

2º Dia – Camamu x Barra Grande: Chegada em Camamu pela manhã, onde iremos fazer a travessia para Barra 

Grande de Lancha rápida, passando pela Baía de Camamu, a travessia será aproximadamente 30mim, chegando a 
terra firme seguiremos direto para a Pousada onde iremos deixar nossa bagagem, entrada no apartamento às 14h. 

Restante do dia livre para descanso ou atividades independentes. Noite Livre. Pernoite. 

3º Dia – Barra Grande: Café da manhã, logo após iniciaremos o nosso passeio de jardineira, passando por belas 

praias, uma das principais é a de Taipu de Fora, com mais de 7 km de extensão, coqueiros gigantes, recifes de corais 
e areia clara, a praia é a mais procurada da península. Foi eleita a sexta praia mais bela do Brasil pela revista Viagem 

e Turismo e o guia Quatro Rodas. Sugerimos um forró pé de serra na vila. Noite Livre. Pernoite. 

4º Dia – Barra Grande: Café da manhã, logo após iniciaremos nosso passeio de Escuna pelas Ilhas da Baia de 
Camamu com todos seus encantos e belezas. Destacando a ilha da Pedra Furada que na verdade podemos ver 

naquela água cristalina o encanto. Ilha do sapinho onde iremos saborear um delicioso fruto do mar. Tempo para 

almoço (não incluso). Chegada em Barra Grande para ver espetáculo do sol se pôr. Noite Livre. Pernoite. 

5º Dia – Barra Grande x Camamu x Vitória 

Café da manhã. Manhã livre para atividades independentes. Às 9h00min todos na recepção da pousada, pois as 
09h30min iniciaremos a travessia. Após a travessia iniciaremos nossa viagem de regresso, parada para jantar e 
apoio. Chegada prevista em Vitoria as 4h00min do dia seguinte. Fim de nossos Serviços. 

 
 
Obs.: O roteiro do pacote poderá ser alterado de acordo com as necessidades dos eventos e condições 
climáticas. 

• Embarques: (Apresentação para embarque, obrigatório 30min antes da saída). 

• 11/11/2021 – 19h00min –Vitória – Praça dos Desejos – Espaço VIP (frente ao MC Donald’s) 
 

Pacote Inclui: 

• Transporte em ônibus leito total; 

• 03 noites de hospedagem; 

• Travessia Camamu x Barra Grande x Camamu (Lancha Rápida); 

• Passeio de escuna pelas ilhas de camamu; 

• Passeio de jardineira a Taipu de fora; 

• Serviço de bordo (Aperitivos, canapés, espumante, vinho, cerveja, suco, refrigerante, café e água); 

• Seguro viagem; 

• Guia credenciado acompanhando grupo. 

 
Valor por pessoa em R$ a partir de: 

Hotel Regime Categoria Individual Duplo Triplo 

COMPOSTELA Café Standard     

MORADA DAS PALMEIRAS Café Standard 2249 1499 1469 

¹ Criança até 04 anos – Free  

 

 

 Condições Gerais: 

• Valores por pessoa em reais sujeitos a alteração sem prévio aviso; 

• Forma de Pagamento: Entrada 25% + 6 vezes Cartão s/ juros; 

• 30 dias antes do embarque em 3x no cartão s/juros; 

• Pagamento à vista 3% desconto; 
 


