
10 A 12/12

roteiro
costa do CACAU

ITACARÉ



- Café da manhã às 07:00. Saída da pousada às 07:50 para visitarmos
a bela Cachoeira da Usina e a deserta e espetacular praia de
Jeribucaçu.
- Faremos uma trilha por meio da mata atlântica, passando por
manguezais e paisagens deslumbrantes. Tomaremos um delicioso
banho na Cachoeira da Usina e desfrutaremos das belezas da praia de
Jeribucaçu.
- Após visita, seguiremos para o restaurante Café com Cacau, onde o
viajante poderá comprar produtos feitos com cacau da região
(chocolate). Em seguida, iremos contemplar o lindo pôr do sol na Ponta
do Xaréu. Uma imagem que você não irá esquecer.
- A noite será livre em Itacaré. Recomendamos bares da Pituba.

3 dias

1° dia - 10/12/2021
- Saída da rodoviária de Salvador às 19:00, com previsão de chegada
em Itacaré às 03:00. Após a chegada, os viajantes se acomodarão na
pousada.

2° dia - 11/12/2021

ITACARÉ - BAHIA



3 dias

3° dia - 12/12/2021

- Café da manhã às 07:00. Saída da pousada às 07:50 para visitarmos
a bela praia deserta da Prainha. Por meio de uma trilha na mata
atlântica, chegaremos ao paraíso rodeado por vegetação preservada,
areia branquinha e um mar quentinho. 
- Às 10:30 retornaremos para a pousada. Às 12:00 faremos check-out e
os viajantes ficarão livres para almoçar e fazer compras. 
 -Às 14:30 sairemos da pousada em direção ao nosso ônibus na
entrada da cidade. E às 15:00 sairemos de Itacaré em direção a
Salvador, com previsão de chegada às 22:00

ITACARÉ - BAHIA



3 dias ITACARÉ - BAHIA

- Sol do verão;
- Trilhas para as praias desertas;
- Viagem longa de Salvador para Itacaré;
Nível de esforço: leve.

desafios do roteiro:

- Água mineral, lanches leves, toalha, sandália, óculos de sol, roupa de
banho, protetor solar, boné, camisa UV, remédio de rotina de uso
pessoal.

O QUE LEVAR:

Cartão de crédito: 10x de R$ 69,00
Depósito/transferência ou PIX: R$ 660,00 - podendo
dividir até o dia da viagem
OBS: Crianças até 5 anos - 10x de R$ 33,00 no cartão
de crédito = R$ 330,00.

valores:


