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Roteiro   

1º dia DOM 07NOV SÃO PAULO/ SALVADOR – Apresentação no aeroporto de 
Guarulhos para embarque com destino a Salvador. Chegada e 
traslado ao hotel. Restante da tarde livre.  

2º dia SEG 08NOV SALVADOR – Dia livre para atividades independentes. 

3º dia TER 09NOV SALVADOR – Dia livre para atividades independentes. 

4º dia QUA 10NOV SALVADOR – Dia livre para atividades independentes. 

5º dia QUI 11NOV SALVADOR/ ILHÉUS – Café da manhã no hotel. Saída para 
aeroporto para embarque com destino a Ilhéus. Chegada e traslado 
ao hotel. Restante do dia livre para atividades independentes. 

6º dia SEX 12NOV ILHÉUS – Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades 
independentes. 

7º dia SÁB 13NOV ILHÉUS – Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades 
independentes. 

8º dia DOM 14NOV ILHÉUS/ SÃO PAULO – Café da manhã no hotel. Manhã livre. Saída 
do hotel às 12h00 e traslado para aeroporto para embarque com 
destino a São Paulo. Chegada e fim dos serviços! 

Salvador & Ilhéus 
            Férias, praia e sol 
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Valor do pacote: 2 pessoas  

R$ 6.990,00 

Financiado em até 10X sem juros.               
Valores cotizados em 19jul2021. Sujeito à alterações.  

Inclui: 
 Aéreo voando ITAPEMIRIM – São Paulo (GRU)/Salvador, AZUL – Salvador/Ilhéus, e 

GOL – Ilhéus/São Paulo (GRU) em classe econômica com taxas de embarque 
incluídas. 

 Hospedagem por 4 noites em Salvador (café da manhã, wi-fi e taxas inclusas) e 3 
noites em Ilhéus (regime de pensão completa, wi-fi e taxas inclusas)  nos hotéis e 
apartamentos selecionados  em acomodação dupla.  

 Traslados aeroporto/hotel/aeroporto em Salvador e Ilhéus. 
 City-tour em Ilhéus. 

 

Exclui: 
 Alimentação e bebidas. 
 Tudo que não estiver como incluído. 
 Documentação de viagem. 
 Seguro-viagem. 
 

 

Cia Aérea: 
 

5208 GRU 
São Paulo 

SSA 
Salvador 

07nov 
08h55 

07nov 
11h25 

S Econômica 
 

 2778 SSA 
Salvador 

IOS 
Ilhéus 

11nov 
12h10 

11nov 
13h00 

K Econômica  

 
1537 IOS 

Ilhéus 
GRU 
São Paulo 

14nov 
16h45 

14nov 
18h55 

U Econômica  

Com 1 bagagem despachada e 1 bagagem de mão. 

 

Hotéis selecionados – acomodação DBL 
SALVADOR         

 Ibis Salvador Rio Vermelho   Café da manhã 

End: R. da Fonte do Boi, 215 – Rio Vermelho, Salvador/BA, 41940-360    (71) 3172-4100 

Check-in: 07nov Check-out: 11nov 

O Hotel Ibis Salvador Rio Vermelho oferece conforto e praticidade em seus serviços e está na 
região mais boêmia da cidade, conhecida pelos restaurantes e bares badalados que 
compõem a Vila Caramuru. Além de ficar próximo a vários outros pontos turísticos e com 
boa localização para aproveitar a cidade ao máximo.   
 
ILHÉUS   

 Toromba Resort Ilhéus  Pensão completa 

End: Km 21 - Rod. Ilhéus/Comandatuba – Ilhéus/BA  45653-970    (73) 3234-1400 

Check-in: 11nov Check-out: 14nov 

https://all.accor.com/hotel/5173/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
http://tororomba.com.br/hotel/
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O Resort Toromba está entre as opções de hospedagem disponíveis em Ilhéus, uma das 
cidades turísticas que compõe a Costa do Cacau. Suas instalações estão em uma área 
privilegiada em frente à Praia de Canabrava. 
 
 

Serviços inclusos      
 TRANSFER IN/OUT          

Nome: Transfer In/Out – Salvador  

Data: 07nov/11nov  

Descrição: 
Serviço de transfer Regular entre Aeroporto de Salvador (SSA) / Hotéis na cidade / 
Aeroporto de Salvador (SSA), de acordo com horário previamente estabelecido. Permitido 
uma bagagem tamanho padrão (41 cm altura x 63 cm largura x 35 cm de profundidade) por 
passageiro.  

 
Nome: Transfer In/Out – Ilhéus  

Data: 11nov/14nov  

Descrição: 
Serviço de transfer Regular entre Aeroporto de Ilhéus (IOS) / Hotéis na cidade / Aeroporto 
de Ilhéus (IOS), de acordo com horário previamente estabelecido. Permitido uma bagagem 
tamanho padrão (41 cm altura x 63 cm largura x 35 cm de profundidade) por passageiro.  

 


