
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAHIA E SEUS ENCANTOS !! 
“Salvador, Ilha dos Frades, Itaparica  

Guarajuba e Praia do Forte/BA” 
13 a 17/07/2022 

Sorria, você está indo pra Bahia! A alegria, diversão, cultura e fé são características dessa região. Berço 
histórico e cultural do Brasil, a Bahia destaca-se por ser um dos principais polos turísticos do país. Praias, 
patrimônios históricos e as tradições culturais são as principais atrações. O folclore, a culinária, o Carnaval e o 
sincretismo religioso são destaques para quem busca conhecer um pouco mais da cultura baiana. 

 
O pacote inclui: 

 Ônibus turismo (ar, tv, vídeo, som, frigobar e WC); 

 Serviço de bordo; 

 04 diárias no Hotel Sesc Piatã em Salvador/BA (Acesso por escada); 

 04 cafés da manhã, 01 almoço e 03 jantares; 

 City tour em Salvador; 

 Passeio de escuna nas Ilhas dos Frades e Itaparica; 

 Taxa de preservação na Ilha; 

 Passeio à Praia do Forte e Guarajuba; 

 Seguro viagem (para pessoas até 85 anos); 

 Guia de turismo acompanhante e local credenciados no MTUR. 
 
Valores por pessoa:  

Apto Duplo  

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Púb. em Geral 

R$1.480,00 R$1.570,00 R$1.675,00 R$1.790,00 
 

 
Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa, MasterCard e Hipercard (12x).  

Parcela mínima de R$ 40,00. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Programação: 
 
13JUL (QUA) – CARIRI/SALVADOR 
Saída do Sesc Crato as 05h com destino Salvador/BA (aprox. 850km). No percurso, almoço e jantar 
não inclusos. À noite, acomodação do grupo no Hotel Sesc Piatã.  
 
14JUL (QUI) – CITY TOUR  
Pela manhã, city tour panorâmico conhecendo os principais pontos turísticos de Salvador: Farol da 
Barra, Pelourinho, Praça da Sé, Largo Terreiro de Jesus, Igreja do São Francisco e Catedral Basilica, 
Igreja do Senhor do Bonfim, Elevador Lacerda, Mercado Modelo além das principais ruas da cidade. 
Almoço não incluso. Em horário combinado retorno ao hotel e jantar incluso no Sesc.  Noite livre. 
**Não incluso entradas e ingressos.** 
 
15JUL (SEX) – ILHA DOS FRADES E ITAPARICA 
Pela manhã passeio as Ilhas dos Frades e Itaparica. O passeio é realizando em escuna (inclusa) 
iniciando a navegação na Baía de Todos os Santos. Parada para banho e fotos na Ilha dos Frades, 
seguindo para almoço (incluso) e banho na Ilha de Itaparica. Em horário combinado retorno ao hotel. 
Jantar incluso no Sesc. Noite livre.  
 
16JUL (SAB) – GUARAJUBA E PRAIA DO FORTE 
Pela manhã, passeio com banho de mar na Praia de Guarajuba (aprox.. 42km de Salvador), local que 
encanta pela sua beleza natural. Após o almoço não incluso, o grupo segue para passeio a Praia do 
Forte. Sugerimos visita à sede do Projeto Tamar (organização voltada para preservação e estudo das 
tartarugas marinhas – ingresso não incluso) e a famosa Vila do Forte, que dispõe de lojas e 
gastronomia local. Em horário combinado retorno ao hotel e jantar incluso. Noite livre. **Não incluso 
entradas e ingressos. ** 
 
17JUL (DOM) – SALVADOR/ CARIRI 
Após o café, viagem de retorno a Juazeiro do Norte. Chegada prevista a noite. 

 

Observações: 
 

*É OBRITARÓRIO O USO DE MÁSCARA DURANTE TODA A VIAGEM * 
 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40 (quarenta) passageiros;  

 O hotel não possui elevador, apenas escadas; 

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade oficial original com foto; 

 Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem;  

 O passageiro do TSG deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar a viagem;  

 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto);  

 É imprescindível que o responsável legal esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, 
original ou autenticada pelo cartório;  

 Criança com até 04 anos, sentada no colo do responsável – 90% de desconto; de 5 a 10 anos 20% de desconto; 

 Desconto referente a 01 criança por acomodação. 

 Conforme decretos estaduais, é obrigatório a apresentação do passaporte sanitário/certificado digital de 
vacinação de Covid 19 para as viagens; 

 O SESC reserva-se no direito de cancelar ou alterar a excursão ou o passeio, de acordo com os decretos contra o 
coronavírus (covid-19), as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos diversos, imprevistos, sugestões do guia 
de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança. 

 


