
03 a 05/12

roteiro
costa do dendê

península 
de maraú



- Café da manhã às 07:00. Saída da pousada às 07:50, com as malas,
para um incrível passeio na Baía de Camamu. Por meio de escuna,
conheceremos as belas ilhas da Pedra Furada, do Goió, do Sapinho e
do Campinho. Com águas quentinhas e cristalinas, as águas da Baía de
Camamu vão encantar os visitantes.
- Às 15:35, sairemos da ilha Campinho em direção a Barra Grande, na
Península de Maraú. Ao chegarmos, seguiremos para a pousada.
Sugerimos aos viajantes que deixem as malas na pousada e se dirijam à
Ponta do Mutá para curtir o incrível pôr do sol desse paraíso. A
caminhada é curta e oferece a oportunidade do viajante conhecer a
vila de Barra Grande durante o trajeto. 

3 dias

1° dia - 03/12/2021
- Saída de Salvador (Rodoviária), às 19:00, em direção à cidade de
Camamu, com previsão de chegada próximo de 01:30. Em seguida,
acomodação na pousada para descanso.

2° dia - 04/12/2021

baía de camamu e 
península de maraú



3 dias baía de camamu e 
península de maraú

- Café da manhã às 07:00. Saída da pousada às 07:50 para
conhecermos a linda praia de Taipu de Fora. Conhecida por suas águas
cristalinas e piscinas naturais, a praia receberá nossos viajantes para
uma manhã inesquecível. 
- Às 11:00 retornaremos para a pousada em Barra Grande para
organização das malas e check-out. Às 12:00 saída para almoço na vila
de Barra Grande. Às 13:45 seguiremos para o pier principal da vila, de
onde pegaremos a embarcação para a cidade de Camamu. Nosso
ônibus estará aguardando os viajantes.
- Às 15:00 sairemos de Camamu em direção a cidade Salvador, com
previsão de chegada às 22:30.

3° dia - 05/12/2021



3 dias  BAÍA DE CAMAMU E
PENÍNSULA DE MARAÚ

- Sol do verão;
- Balanço da escuna, para pessoas que enjoam em passeios com
embarcação;
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$ 73,00
Depósito/transferência ou PIX: R$ 690,00 - 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:


