Ilhéus e Itacaré - Bahia
Natureza, Sol & Praia
Roteiro
1º dia – TER 11JAN SÃO PAULO/ BELO HORIZONTE/ ILHÉUS/ ITACARÉ – Apresentação
no aeroporto de Congonhas para embarque com destino a Belo Horizonte.
Chegada e conexão para Ilhéus. Chegada e locação de automóvel. Traslado
ao hotel em Itacaré. Restante da tarde livre.
2º dia – QUA 12JAN ITACARÉ – Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
independentes.
3º dia – QUI 13JAN ITACARÉ – Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
independentes.
4º dia – SEX 14JAN ITACARÉ – Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
independentes.
5º dia – SÁB 15JAN ITACARÉ – Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
independentes.
6º dia – DOM 16JAN ITACARÉ – Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
independentes.
7º dia – SEG 17JAN ITACARÉ/ ILHÉUS – Café da manhã no hotel. Saída do hotel às 12h00.
Saída para Ilhéus. Chegada e hospedagem. Restante da tarde livre para
atividades independentes.
8º dia – TER 18JAN ILHÉUS – Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
independentes.
9º dia – QUA 19JAN ILHÉUS/ SÃO PAULO – Café da manhã no hotel. Manhã livre para
atividades independentes. Após almoço saída para devolução do carro
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aeroporto e apresentação para embarque com destino à São Paulo. Chegada
e fim dos serviços.

Inclui:
 Aéreo voando AZUL – São Paulo (Congonhas)/Belo Horizonte (Confins)/ Ilhéus/São
Paulo (Congonhas) em classe econômica com taxas de embarque incluídas.
 Hospedagem por 6 noites em Itacaré no hotel/pousada escolhido em apartamento
standard em acomodação single, com café da manhã e taxas.
 Hospedagem por 2 noites em Ilhéus no hotel/pousada escolhido em apartamento
standard em acomodação single, com café da manhã e taxas.
 Locação de automóvel econômico com km livre e seguro incluso durante todo o período.

Exclui:
 Alimentação e bebidas.
 Tudo que não estiver como incluído.
 Taxa de turismo nos hotéis.

Cia Aérea:
5020 CGH – São
Paulo

CNF – Belo
Horizonte

11/01/2022 11/01/2022 O
– 10h40
– 11h50

Embraer195

9154 CNF – Belo
Horizonte

IOS – Ilhéus

11/01/2022 11/01/2022 O
– 12h50
– 14h15

Embraer195

9185 IOS - Ilhéus

CGH – São
Paulo

19/01/2022 19/01/2022 S
– 18h40
– 20h50

Airbus 320

1 bagagem de mão + 1 bagagem despachada

Hotel/Pousada selecionado – acomodação SGL/DBL
 ITACARÉ
Hotel:

Pousada Vira Canoa

Cidade: Itacaré, BA

Endereço: Rua C, Quadra F, s/n – Conchas do Mar – CEP: 45530-000
Data do Check-in: 11/01/2022

Data do Check-out: 17/01/2022

 ILHÉUS
Hotel:

Pousada Píer do Pontal

Cidade: Ilhéus, BA

Endereço: Av. Lomanto Junior, 1650 – Pontal – CEP: 45650-000
Data do Check-in: 17/01/2022

Data do Check-out: 19/01/2022
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Locação de veículo – econômico
 ALAMO RENT A CAR
Categoria C
Marca/Tipo: Hyundai HB20/ Fiat Argos/ Renault Sandero

Categoria: CDAR

Data: 11/01/2022 – 19/01/2022
Descrição: Carro econômico – Automático, direção hidráulica, ar-condicionado. Km livre
e seguro incluso.

Como chegar a Itacaré via Ilhéus – atualizado em jul/2021
Apenas 75 km separam Ilhéus das belas praias de Itacaré. Para quem chega pelo Aeroporto
de Ilhéus (IOS), será possível fazer o trajeto final até Itacaré com um carro alugado, ônibus
ou transfer particular. As três opções fazem o percurso pela BA-001. A estrada é asfaltada
e bem sinalizada, porém repleta de buracos. É importante ficar atento para não correr o
risco de acidentes. No caminho, não deixe de parar no mirante da Praia do Pé de Serra, que
oferece linda vista e é um ótimo cartão de boas-vindas para quem chega a Itacaré. No
Aeroporto de Ilhéus, há diversas locadoras de carro e não será difícil sair motorizado rumo
às estradas da Bahia.
Já para quem vai de ônibus de Ilhéus a Itacaré, a empresa que opera o trajeto é a Rota
Transportes. O custo da passagem é, em média, R$ 22 e há transporte regular entre 6h e
19h, quase de hora em hora, a partir do Terminal Rodoviário de Ilhéus (localizado a 5,5 km
do aeroporto). O trajeto tem 1h40 de duração.
Para quem prefere a comodidade de um transfer, há diversas empresas particulares que
realizam o percurso entre as duas cidades. O custo médio é de R$ 115 por pessoa/trecho,
R$ 160 para duas pessoas/trecho e R$ 300 para até doze pessoas/trecho. Os valores variam
um bocado, por isso é bom pesquisar ou pedir indicação à pousada escolhida na cidade.
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Ilhéus – mapa turístico
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Itacaré – mapa turístico
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