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Roteiro 
1º dia – SÁB 07 AGO SÃO PAULO/ SALVADOR – Na chegada a Salvador, traslado privativo 

ao hotel para acomodação por 1 noite, com café da manhã. Salvador, foi a primeira 
capital do Brasil em 1549, mundialmente conhecida pela arquitetura colonial 
portuguesa, pela cultura afro-brasileira e pelo litoral tropical. Após o check-in, tarde 
livre para aproveitar as instalações do hotel e oportunidade para assistir ao pôr do sol 
que a cidade oferece e degustar a gastronomia local, iguarias de influência africana, 
como o acarajé, pratos à base de pescados, como moqueca, ensopado e bobó, e 
outros típicos do sertão, com carne de sol e feijão-verde. 

2º dia – DOM 08 AGO SALVADOR/ LENCÓIS – Café da manhã no hotel e manhã livre para  
atividades independentes. Após o check-out ao meio-dia, traslado terrestre de 
aproximadamente 6 horas até Lençóis, localizada no centro da Bahia, porta de 
entrada do Parque Nacional da Chapada Diamantina, uma região serrana de 
cachoeiras e piscinas naturais. A pequena vila de Lençóis parece que se perdeu no 
tempo; preserva as ruas de pedra e os prédios do século XIX. Localizado a apenas 15 
minutos a pé da vila está o Parque Municipal de Serrano, que reúne belas paisagens, 
vales e cavernas. Acomodação em Lençóis por 4 noites. 

Importante: por conta da pandemia, os voos regulares para Lençóis ainda não 
retomaram suas operações. Existe a possibilidade de realizar este trajeto em um 
monomotor, com duração aproximada de 1 hora e 10 minutos. 

3º dia – SEG 09 AGO LENCÓIS/ IRAQUARA/ PALMEIRAS/ LENÇÓIS – Após o café da 
manhã, passeio de dia inteiro na região de Iraquara, para conhecer as famosas grutas 
de calcário, com seu subsolo de rochas calcárias de milhões de anos, grutas e 
cavernas com formações rochosas raríssimas. Com o auxílio de um guia especialista, 

Chapada Diamantina e Salvador 
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na visita à Gruta da Lapa Doce é possível observar as formações de 
estalactites, estalagmites, espeleotemas e colunas em seu interior. Após a travessia, 
parada para almoço de comidas típicas, antes de seguir para Pratinha, local ideal para 
um banho nas águas cristalinas do Rio Pratinha e visita à Gruta Azul. O local oferece 
passeios opcionais de mergulho de flutuação no interior da gruta e tirolesa (não 
incluído). Ao final da tarde, visita ao Morro do Pai Inácio, para contemplar uma das 
paisagens mais famosas da Chapada Diamantina, com as principais formações do 
parque, como o Morro do Camelo, o Morrão e o Três Irmãos. Retorno ao hotel. 

4º dia – TER 10 AGO LENCÓIS/ MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/ LENÇÓIS – Café da manhã no 
hotel. Passeio de dia inteiro ao Vale do Capão. Caminhada de 6km até o topo 
da Cachoeira da Fumaça, a maior cachoeira em queda livre do Brasil, com seus 340 
metros de queda d’água cercada por espetaculares paredões rochosos. Tempo livre 
no local para um lanche durante a trilha, aproveitar a paisagem e descansar, antes de 
retornar pela mesma trilha até o carro. Após da caminhada, visita à Cachoeira do 
Riachinho para um relaxante banho antes de retornar para o hotel em Lençóis. 

5º dia – QUA 11 AGO LENCÓIS/ MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/ LENÇÓIS – Café da manhã no 
hotel. Visita aos dois poços mais famosos da Chapada Diamantina: o Poço 
Encantado e o Poço Azul. O Poço Encantado, uma imensa piscina natural de água 
azul turquesa dentro de uma gruta de calcário, é considerado um dos atrativos 
mais impressionantes da região. Por uma entrada de luz, um raio do sol cruza o poço 
até o fundo, a 60m de profundidade. Não é permitido entrar na água, mas vale a pena 
visitá-lo para contemplação. Em seguida, visita ao Poço Azul para flutuação no interior 
da gruta, com 40 metros de extensão e 20 metros de largura. Como a água do poço é 
corrente, a ação humana não afeta a visibilidade. Pausa para o almoço com comidas 
típicas e retorno em Lençóis ao final da tarde. 

6º dia – QUI 12 AGO LENCÓIS/ SALVADOR – Após o café da manhã no hotel, manhã livre 
até o check-out às 11 horas. Traslado até Salvador, em um percurso aproximado de 6 
horas. 

Importante: por conta da pandemia, os voos regulares para Lençóis ainda não 
retomaram suas operações. Existe a possibilidade de realizar este trajeto em um 
monomotor, com duração aproximada de 1 hora e 10 minutos. Chegada em Salvador 
e check-in no hotel. Acomodação por 2 noites, com café da manhã. À noite, jantar no 
restaurante Casa de Tereza, com uma cozinha requintada da Bahia, com frutos do 
mar e pratos regionais, servidos em casa estilizada e acolhedora. A Casa de Tereza é 
um local para se ver, sentir, provar e viver a Bahia em toda sua essência. Após o 
jantar, retorno ao hotel. 

Observação: quem se acomoda no Hotel Mercure Rio Vermelho pode caminhar para o 
jantar; quem se hospeda no Hotel  Fera Palace tem o traslado de carro incluído no 
valor. 

7º dia – SEX 13 AGO SALVADOR – Café da manhã no hotel. Passeio ao centro histórico de 
Salvador, incluindo parada na Praça Tomé de Souza. Do mirante é possível observar a 
Cidade Baixa e o porto, o Mercado Modelo e o Elevador Lacerda, o primeiro 
elevador urbano do mundo, inaugurado em 1963. Deste ponto em diante, a visita é 
feita a pé. Cruzando a Praça da Sé, recentemente reformada, chegada ao Terreiro 
de Jesus, cercado por três igrejas: a imponente Igreja e Colégio da Ordem dos 
Jesuítas, a atual catedral Basílica, a Igreja da Ordem Terceira de Santo Domingos, e a 
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de São Pedro dos Clérigos. No coração do Centro Histórico, parada para almoço (não 
incluído). Em seguida, visita a uma oficina de percussão, que possibilita imersão na 
cultura local, em contato com a arte percussiva e os ritmos particulares tocados por 
grupos famosos, tais como Olodum e Ilê Ayê. Continuação do passeio caminhando 
pelas ruas de Salvador, apreciando a beleza dos seus centenários sobrados dos 
séculos XVII e XVIII, compreendendo as razões que levaram a Unesco em 1984 
declará-la Patrimônio da Humanidade. Ida ao Mercado Modelo, tradicional centro de 
comercialização de produtos artesanais e um dos principais atrativos de Salvador. É 
também um ponto de encontro e convivência, além de espaço de animação artística e 
cultural da cidade, onde é possível encontrar uma extensa variedade de artigos 
artesanais. Após um tempo livre para compras, continuação até o Farol da Barra, que 
marca a entrada da Baía de Todos os Santos. Esta obra típica da arquitetura colonial 
portuguesa foi construída antes mesmo de a própria cidade de Salvador ser fundada. 
Retorno ao hotel. 

Nota: é possível substituir as atividades desse dia por um passeio de dia inteiro à Ilhas 
Frades e Itaparica, com passeio de escuna e almoço no restaurante Manguezal. 

8º dia – SÁB 14 AGO SALVADOR/ SÃO PAULO  – Café da manhã no hotel e passeio ao 
bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Passagem pelo Mercado do Rio Vermelho, 
ou Ceasinha do Rio Vermelho, com lojas que vendem de tudo: da tapioca ao acarajé 
congelado, chapéu de palha, bolsas, flores e diversas lembrancinhas de viagem. 
Continuação para um dos mais renomados pontos do bairro: a Casa do Rio Vermelho, 
onde viveram Jorge Amado e Zélia Gattai (entrada não incluída). Em seguida, no 
Largo de Santana, degustação de acarajés, em uma vista privilegiada do mar. Para o 
passeio, deslocamento a pé considerando hospedagem no Hotel Mercure Rio 
Vermelho ou traslado de carro considerando hospedagem no Hotel Fera Palace (valor 
incluído). Retorno ao hotel para o check-out. Em horário a ser definido, traslado 
privativo ao aeroporto de Salvador para embarque com destino a São Paulo. Chegada 
e fim dos serviços! 

Inclui: 
 Aéreo voando LATAM – São Paulo/Salvador/São Paulo em classe econômica com taxas 

de embarque incluídas. 
 Acomodação por 3 noites em Salvador, com café da manhã. 
 Acomodação por 4 noites em Lençóis, com café da manhã. 
 Traslados entre aeroporto / hotel / aeroporto. 
 Deslocamento de ida e volta entre Salvador e Lençóis. 
 Passeios conforme mencionados no programa (exceto opcionais). 
 Taxas obrigatórias nos hotéis. 
 Seguro de viagem com cobertura de até R$ 20.000,00. 
 Kit de viagem. 

Exclui: 
 Despesas com documentação. 
 Passeios opcionais. 
 Refeições não mencionadas como incluídas. 
 Bebidas. 
 Antecipação no horário de chegada (early check in) 
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 Prorrogação no horário de saída (late check out). 
 Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis. 
 A tradicional gorjeta ao guia e/ou motorista, a critério de cada passageiro. 
 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas alcoólicas, alimentação extra, 

gorjetas, consumo de minibar e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro. 
 

Valores: por pessoa de acordo com a acomodação escolhida e aéreo 

Cia Aérea: 
 

3616 CGH – São 
Paulo  

SSA – Salvador 07/08/2021 
– 08h40 

07/08/2021 
– 11h00 

 
Econômica 

 

 3099 SSA – 
Salvador 

CGH – São 
Paulo 

14/08/2020 
– 16h25 

14/08/2020 
– 19h00 

 Econômica 
 

Com 1 bagagem despachada.  

 Cotação obtida em 09/07/21 – tarifa promocional   .  R$ 648,00  

 

Hotéis selecionados – categorias superior e luxo 
Cidade Hotel Quarto Inclui Duplo Individual 

SALVADOR 
Mercure Salvador Rio 
Vermelho 

Apartamento Superior 
Café da 
manhã 

R$ 7.867 R$ 10.096 

LENÇÓIS Hotel Canto das Águas 

Apartamento Luxo Canto 
do Rio com Varanda 

Café da 
manhã 

SALVADOR Fera Palace 

Apartamento Luxo 
Café da 
manhã 

R$ 8.671 R$ 11.832 
LENÇÓIS Hotel Canto das Águas 

Apartamento Luxo Canto 
do Rio com Varanda 

Café da 
manhã 

 
 

Opcionais  
 

 Passeio de dia inteiro à Ilhas Frades e Itaparica, com traslado privativo entre 
hotel / terminal náutico / hotel (somente motorista) + passeio de escuna em 
base regular, com almoço no restaurante Manguezal (sem bebidas). 

Sob 
consulta 

 Passeio de dia inteiro à Ilhas Frades, com traslado privativo entre hotel / 
terminal náutico / hotel (somente motorista) + passeio de veleiro privativo 
(capacidade até 10 pessoas), com almoço no restaurante Manguezal (sem 
bebidas). 

Sob 
consulta 

 

Informações adicionais: O roteiro tem início em Salvador no dia 07/08/2021 e término em 
Salvador no dia 14/08/2021. Proposta realizada considerando mínimo de 
6 passageiros viajando juntos na mesma categoria de hotel (superior ou luxo) entre 07 

https://all.accor.com/hotel/5182/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/5182/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://www.lencois.com.br/pt-br/
https://ferahoteis.com/
https://www.lencois.com.br/pt-br/canto-do-rio-varanda
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e 14 de agosto de 2021. No caso de alteração de datas ou número de viajantes, o 
orçamento deverá ser revisto. Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio e sujeitos 
à disponibilidade e confirmação mediante solicitação de reserva. Os valores 
informados NÃO são válidos para períodos festivos e de grandes eventos. 

 

Condições de pagamento/ alterações/ cancelamento 
PAGAMENTOS: 

Parte aérea: 

 Aéreo com LATAM – em até 4 vezes sem juros ou de 5 a 10 vezes, com incidência de 
juros sobre todas as parcelas. Em compras parceladas, a parcela mínima é de 
R$70,00. 

 Aéreo com GOL – parcelamento da compra de passagens em até cinco vezes (5x) 
sem juros (parcela mínima de R$ 30) ou entre seis e 12 vezes com juros de 1,99% ao 
mês (parcela mínima de R$ 30), nos cartões Visa, MasterCard, American Express, 
Diners, Elo e Hipercard. 

Parte terrestre: 
 Entrada de 25% do valor do pacote, descontando o valor do sinal pago. Pagamento à 

vista, com boleto bancário ou transferência bancária eletrônica. 
 Saldo em até 10 vezes sem juros com cartões de crédito Visa, Mastercard, Diners, Elo 

e American Express. Ou à vista com boleto bancário ou transferência bancária 
eletrônica. 

ALTERAÇÕES: 

 Mudanças após confirmação total será cobrada multa de R$100,00 + multa de hotéis, 
empresas aéreas e outras empresas envolvidas quando vigentes. 

 Caso a passagem já tenha sido emitida, as penalidades e multa das companhias aéreas 
envolvidas estarão vigentes também. 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: 

Parte terrestre: 

 Até 45 dias antes do início da viagem: 10% do valor do pacote por pessoa de taxas 
administrativas e eventuais multas dos fornecedores envolvidos conforme condições 
contratuais. Caso a passagem já tenha sido emitida, as penalidades e multa das 
companhias aéreas envolvidas estarão vigentes também. 

 De 44 a 31 dias antes da viagem: perda de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do 
pacote. 

 De 30 a 16 dias antes da viagem: perda de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total 
do pacote. 

 Menos de 15 dias antes do início da viagem: perda de 100% (cem por cento) do valor 
total do pacote, independente dos motivos apresentados pelo passageiro.  

Parte aérea: 

 As tarifas aéreas usadas nos pacotes têm condições restritas e muitas vezes não 
reembolsáveis. Em caso de cancelamento a multa varia de 25% a 100% do valor pago 
dependendo da companhia aérea e das condições da tarifa aplicada. 


