
 

 

Salvador / BA 
13 a 17 de Julho de 2022 

 

Programação: 
 

1º DIA (13/07 – Quarta-feira): Às 06:00hs apresentação do grupo na Praça Civica - para 
embarque com destino a Salvador (BA). Tarde e noite em viagem. 
 

2º DIA (14/07 – Quinta-feira): Previsão de chegada a Salvador às 06:00hs onde faremos 
acomodação em aptos duplos e triplos (conforme reserva e disponibilidade) no Hotel Golden 
Park - Salvador. Às 14:00hs saída para o almoço (não incluso no pacote) e em seguida 
faremos um city tour histórico e panorâmico conhecendo o Farol da Barra, o Pelourinho, 
Cidade Baixa, Elevador Lacerda, Mercado Modelo, Igreja do Senhor do Bonfim, entre outros. 
Noite livre. 
 

3º DIA (15/07 – Sexta-feira): Às 08:00hs saída para o porto onde faremos passeio de barco 
às Ilhas de Itaparica e do Frade (Não Incluso no pacote). No final da tarde retorno ao hotel. 
Noite: Sugerimos barzinhos na orla da praia do Rio Vermelho. 
 

4º DIA (16/07 - Sábado): Às 08:00hs saída para dia de lazer na Praia do Forte onde 
visitaremos o projeto Tamar (Entrada não incluso no pacote). Retorno ao hotel no final da 
tarde. Pernoite 
 

5º DIA (17/07 - Domingo): Às 08:00hs acertos de extras no hotel e saída com destino à 
Natal (RN). Dia em viagem com previsão de chegada às 23:50hs. Fim dos nossos 
serviços. 
 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Ônibus de turismo com ar, tv, som; 

 03 diárias no Hotel Categoria Turistica em 
Salvador; 

 Serviço de bordo: água e refrigerante; 

 
NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

 Extra de qualquer natureza que não esteja 
mencionado neste roteiro.

 Guia acompanhante e local (EMBRATUR). 
 

PREÇO POR PESSOA: 
 

 Apto. Duplo: R$ 1.400,00 ou 10x R$ 140,00 (Cartão de credito ou debito); 

 Apto. Triplo: R$ 1.350,00 ou 10x R$ 135,00 (Cartão de credito ou debito); 

 *A excursão poderá ser paga nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard. 
 

INFORMAÇÕES E RESERVAS:      AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 9988-8633 
     Site: www.avellartour.com.br 
                                                          Email: avellartour@ig.com.br 


