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Atualização: 25/02/2021 

DESCRITIVO DATAS HOSPEDAGEM com VALOR POR PESSOA 

PORTO SEGURO 
 

- 5 DIAS em viagem de BHte 

- 3 DIÁRIAS com café 

- TRASLADO BARRACAS FAMOSAS 

- CITY TOUR visitando 

 CIDADE ALTA 

 RESERVA INDIGENA 

 COROA VERMELHA 

- ÔNIBUS LEITO TURISMO 

- GUIA ACOMPANHANTE 

 

- OPCIONAIS 

 PRAIA TRANCOSO 

 BY NIGHT ARRAIAL D´AJUDA 

 PASSEIO DE BARCO  
 

 

 

 
OU 

DEPÓSITOS ANTES DA VIAGEM 

 

 
 

10/03 a 14/03 
 
 

17/03 a 21/03 
 
 

07/04 a 11/04 
 
 

28/04 a 02/05 
 
 

05/05 a 09/05 
 
 

12/05 a 16/05 
 
 

19/05 a 23/05 
 

 

26/05 a 30/05 
 

 

09/06 a 13/06 
 

 

16/06 a 20/06 
 

 

23/06 a 27/06 
 

 

04/08 a 08/08 
 
 

11/08 a 15/08 
 
 

18/08 a 22/08 
 
 

25/08 a 29/08 
 
 

15/09 a 19/09 
 
 

22/09 a 26/09 
 
 

24/11 a 28/11 

 

 

 

 

Individual R$ 688,00 

Duplo R$ 508,00 
Triplo R$ 498,00 

Ou                                           Quadruplo R$ 478,00 

Criança 6 a 10 anos R$ 358,00 

Poltrona 0 a 5 anos R$ 328,00 

Criança colo 0 a 5 anos R$ 0,00 

 

 

Individual R$ 728,00 

Duplo / Triplo R$ 528,00 
Quadruplo R$ 508,00 

Criança 6 a 10 anos R$ 368,00 

Poltrona 0 a 5 anos R$ 328,00 

Criança colo 0 a 5 anos R$ 0,00 

 

 

Individual R$ 808,00 

Duplo / Triplo R$ 568,00 
Quadruplo R$ 548,00 

Criança 6 a 10 anos R$ 388,00 

Poltrona 0 a 5 anos R$ 398,00 

Criança colo 0 a 5 anos R$ 0,00 

 

 

 

Observações: Não dando para realizarmos sua viagem no período contratado por alguma restrição imposta como, não poder 
entrar na cidade do destino, hotel ou ônibus por motivo de Pandemia Covid-19, o cliente terá direito a remarcação ou carta 
de crédito do valor garantido. Valores e disponibilidade sujeitos à alteração sem aviso prévio. Obrigatória apresentação de 
documentos originais para embarque. Desconto para até 2 crianças valido para hospedagem com dois adultos no mesmo 
apartamento. Criança de 0 a 5 anos podem viajar no colo se não quiser pagar a poltrona. Os ônibus utilizados são com poltronas 
Leito-Turismo. Caso não seja atingida a quantidade de 35 passageiros para operar nossa viagem, poderemos operar em parceria 
com outras operadoras. Neste caso as poltronas escolhidas podem alterar os números. Fica da escolha do cliente em mudar de 
data, mudar de ônibus e número de poltrona ou restituição dos valores.  
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Atualização: 11/02/2021 

 

Observações: Não dando para realizarmos sua viagem no período contratado por alguma restrição imposta como, não poder 
entrar na cidade do destino, hotel ou ônibus por motivo de Pandemia Covid-19, o cliente terá direito a remarcação ou carta 
de crédito do valor garantido. Valores e disponibilidade sujeitos à alteração sem aviso prévio. Obrigatória apresentação de 
documentos originais para embarque. Desconto para até 2 crianças valido para hospedagem com dois adultos no mesmo 
apartamento. Criança de 0 a 5 anos podem viajar no colo se não quiser pagar a poltrona. Os ônibus utilizados são com poltronas 
Leito-Turismo. Caso não seja atingida a quantidade de 35 passageiros para operar nossa viagem, poderemos operar em parceria 
com outras operadoras. Neste caso as poltronas escolhidas podem alterar os números. Fica da escolha do cliente em mudar de 
data, mudar de ônibus e número de poltrona ou restituição dos valores.  

 

ROTEIRO DETALHADO - PORTO SEGURO ECONÔMICO 

 
 

1º dia - BELO HORIZONTE / J. MONLEVADE / IPATINGA / GOV. VALADARES / TEÓFILO OTONI / PORTO SEGURO - Quarta-Feira  

 

17h30 - Início dos procedimentos de embarque na Rua Guajajaras, 1353, Loja 25 – Barro Preto – Belo Horizonte - MG (Terminal 

Turístico JK). Partida às 18h, em ônibus de turismo, equipado com ar condicionado, toillet, TV, vídeo/DVD, serviço de bordo 

e guia acompanhante. Prosseguiremos nossa viagem pelos Vales do Aço, do Rio Doce e do Mucuri.  

 

2º dia - PORTO SEGURO – Quinta-Feira 

 

Chegada prevista para as 12 horas. Hospedagem de acordo com a disponibilidade do hotel, visto que a diária inicia a partir 

das 14h00. Após Hospedagem, traslado para a praia em horário a ser determinado pelo guia. Retorno ao hotel. Noite livre. 

Sugerimos uma volta pela Passarela do Álcool, ponto de concentração das principais festas noturnas de Porto Seguro.  

 

3º dia - PORTO SEGURO – Sexta-Feira 

 

Após café da manhã, CITY TOUR CULTURAL visitando a Reserva Indígena TXAG'RU MIRAWÊ com palestras, danças culturais, 

canções indígenas cantadas na linguagem Pataxó, trilha de armadilhas e pintura. Em seguida Praia de Coroa Vermelha, 

local onde foi celebrada a 1º Missa no Brasil em horário a ser determinado pelo guia. Retornando da praia, tour visitando os 

principais pontos turísticos, da Cidade Alta, considerada monumento nacional, desde 1973. É na parte alta de Porto Seguro, que 

estão concentradas as mais antigas construções do Brasil. Muitas delas ainda preservadas e restauradas. São verdadeiros 

patrimônios históricos que nos fazem conhecer um pouco da vida de nossos antepassados, no recém-descoberto Brasil. Destacam-

se: Casa de Câmara e Cadeia, Igreja Nossa Senhora da Pena, ruína do Colégio dos Jesuítas e o Marco do Descobrimento, trazido 

pelos navegantes portugueses. Retorno ao hotel. Noite livre.  

 Sugerimos passeio opcional By Night em Arraial d´Ajuda. Noite que encanta milhões de turistas o ano todo e a alegria 

não tem pausa, ótimas atrações musicais, charmosas lojas e rica variedade gastronômica. Sairemos para travessia 

do Rio Buranhém em balsa e transporte terrestre, onde marcaremos presença na, Broadway, Beco das Cores e 

finalmente na rua Mucugê, a mais charmosa do brasil, repleta de bares, restaurantes, praças de alimentação, lojas. 

Tudo sempre acompanhado de boa e variada música.  Retorno ao hotel. 

 

4º dia - PORTO SEGURO – Sábado 

 

Após café da manhã, traslado para a praia em horário a ser determinado pelo guia. Retorno ao hotel. Noite livre. 

 Sugerimos o passeio opcional a Trancoso, bucólica praia considerada, há anos, como uma das mais lindas 

paisagens do litoral nordestino. Destacamos os manguezais, os passeios a cavalo, o Quadrado – vilarejo onde se 

concentram as principais pousadas, bares e restaurantes, e, é lógico: a saborosa comida regional do Sul da Bahia, 

que encontramos em suas cabanas de praias. Retorno ao hotel. Noite livre.  

 

5º dia - PORTO SEGURO / TEÓFILO OTONI / GOV. VALADARES / IPATINGA / J. MONLEVADE / BELO HORIZONTE – Domingo 

 

Após café da manhã, seguiremos viagem de volta para Belo Horizonte. Desembarque no mesmo local de embarque.  

Nossos agradecimentos e esperamos encontrá-lo em um de nossos próximos roteiros.  

 

Fim de nossos serviços. 
   


