
 

MORRO DE SÃO PAULO (BA) – TIRADENTES + NOSSA SENHORA DA PENHA 

Sobre o destino: Há alguns anos o pacato Morro de São Paulo se transformou em reduto de amantes de praia e 

vida mansa. Porém, a calmaria tem dado espaço para quem não dispensa boas praias e uma animação no melhor 

estilo de vila do interior. Localizada a 280 quilômetros de Salvador, a cidade fica entre as baías de Camamu e Todos 

os Santos e costuma atrair muitos estrangeiros, sejam eles turistas ou donos de hotéis e pousadas da região. 

 

PERÍODO: 20 A 25/04/2022  

 
1º Dia – Vitória x Valença: Apresentação para embarque conforme especificado. Viagem com parada em local 
determinado pelo guia. 

2º Dia – Valença x Morro de São Paulo: Chegada prevista em Valença por volta de 14h00min, onde iremos fazer 

a travessia de barco até a Ilha de Morro de São Paulo (tempo previsto de 30 minutos). Acomodação em pousadas. 

Logo após, dia livre para desfrutarmos das belas praias de Morro de São Paulo. Sugerimos a noite conhecermos a 

vila onde barzinhos e restaurantes dão um toque especial e romântico ao local. Pernoite. 

3º Dia – Morro de São Paulo: Após café da manhã sairemos para uma caminhada ecológica rumo a Gamboa 

(duração 1h30min de caminhada). Chegando a Gamboa tomaremos o famoso banho de Argila e tempo para banho 

e almoço. Às 14h retornaremos de barco até Morro de São Paulo (incluído). À tarde iremos ao forte, para conhecer 

um dos mais belos pôr-do-sol. À noite sugerimos o Luau na segunda praia com as barracas de Caipfrutas que são 

um show à parte. Noite livre. Pernoite. 

4º Dia – Morro de São Paulo: Após café da manhã, por volta das 09h00min, faremos um passeio fantástico de 

lancha rápida volta à Ilha, onde teremos a oportunidade de conhecer as piscinas naturais de Moreré e Boipeba, além 

da cidade de Cairú, com visita ao Convento de Santo Antônio. (Passeio opcional valor aproximado de R$250,00 por 

pessoa). À noite sugerimos a balada na Toca do Morcego. Pernoite. 

5º Dia – Morro de São Paulo: Dia livre para atividades independente. À noite sugerimos a melhor e animada 

balada “PULSAR” com o famoso banho de espuma. Pernoite. 

6º Dia – Morro de São Paulo x Valença x Vitória: Café da manhã. Às 09h00min sairemos para os cais para 

fazemos à travessia de barco, previsão de 30 minutos de travessia. Em seguida, embarque em nosso ônibus para 

início de nossa viagem de regresso. Chegada prevista em Vitoria as 4h00min do dia seguinte. Fim de nossos 

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

 20/04/2022 – 19hrs – Vitória – Praça dos desejos – Espaço VIP (Em frente ao MC Donald’s) 
 20/04/2022 – 21hrs30min – Linhares – Em frente ao Supermercado EPA PLUS 
 20/04/2022 – 23hrs – São Mateus – Rodonaldo 

 
Pacote Inclui: 

 Transporte em ônibus Leito Total; 
 04 noites de hospedagem com café da manhã; 
 Taxa de Preservação; 
 Travessia de Barco – Valença x Morro de SP x Valença; 
 Caminhada ecológica para Gamboa; 
 Serviço de bordo (aperitivos personalizados, cerveja, espumante, vinho, suco, refrigerante, água, café, chá 

gelado.); 
 Seguro viagem; 
 Guia credenciado acompanhando grupo. 

 
Valor por pessoa em R$ a partir de: 

Hotel Regime Categoria SGL DBL TRL QDPLO 

Hotel Brisa do Caitá Café s/varanda 2200 1499 1459 1439 

Hotel Brisa do Caitá Café c/varanda 2690 1749 1699 1659 

¹ Criança até 05 anos (Colo) – Free  

 
 Condições Gerais: 

 Valores por pessoa em reais sujeitos à alteração sem prévio aviso; 
 Forma de Pagamento: Entrada 25% + 6 vezes no Cartão s/ juros; 
 Pagamento à vista 3% desconto; 
 OBS: 02 meses para o embarque apenas em 4x no cartão. 


