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Nosso passeio iniciará com a saída na recepção do hotel, 
seguindo uma prazerosa viagem pelo litoral norte de 
Salvador, passando pela avenida paralela até chegar ao
ponto turístico mais visitado de Salvador, o famoso Farol
da Barra "limite geográfico da Baía de Todos os Santos 
com o Oceano Atlântico" onde faremos parada para fotos.
Seguiremos em direção ao Dique do Tororó, onde está
localizado as esculturas dos orixás e a Arena Fonte Nova. 
O roteiro segue pela cidade baixa através do túnel Américo 
Simas, passando pela zona portuária e atravessando o
bairro comercial da Calçada. Logo adiante está o largo 
de Roma, onde se localiza as obras Sociais de Irmã Dulce,
segue-se pela avenida dos Dendezeiros, ao rumo da 
igreja mais visitada e conhecida de Salvador, a Igreja de
Nosso Senhor do Bonfim, em funcão da tradicinal 
“Lavagem do Bonfim”, onde também faremos parada 
para fotos. Passaremos pelo Forte de Monte Serrat, onde
teremos a belíssima vista da Baía de Todos os Santos. 
Em seguida, parada no Mercado Modelo para apreciar 
o artesanato local, onde o colorido do artesanato, o mar 
ao fundo e o som do berimbau fazem parar o olhar de 
turistas e pessoas que transitam pelo local retornando para 
o Hotel.

Visita a Salvador Bahia 

Ponto de partida: Hotel 
Saida as 08:00 retorno 15:00

O que inclui: Transporte (consulte valores)
Não inclui: Taxas de visitação, alimentação e bebidas. 



Visita a Praia do Forte
 

DICAS: Em Praia do Forte não deixe de visitar a Sede Nacional do Projeto TAMAR. 
(entradas não inclusas).

Ponto de partida: Hotel
Saida as 10:00 retorno 14:00

O que inclui: Transporte (consulte valores) 
Não inclui: Taxas de visitação, alimentação e bebidas. 

Conhecida por suas praias de águas tranquilas e
cristalinas, a praia  do Forte  è um destino imperdível 
e a praia mais famosa do Litoral Norte. 



Mergulho Easybreath



Buggy Tour – Praias Norte / Sul



Aldeia Trip



Quadriciclo Tour
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