
 
Nordeste 05/07/2022 

 

ARACAJU-SE / FOZ DO RIO SÃO FRANCISCO / SALVADOR-BA / 

ILHEUS-BA / FAZENDA DE CACAU / APARECIDA-SP. 

 

1º Dia 05/07/2022 TER: São Miguel/SC a Aracaju/SE: 10h embarque na garagem da empresa com destino à 

Aracajú/SE. Pernoite no ônibus em deslocamento. 
2º Dia 06/07/2022 QUA: A tarde parada para pernoite em hotel selecionado. Restante do dia livre para descanso. 

3º Dia 07/07/2022 QUI: Continuação da viagem até Aracajú/SE: Dia e noite em deslocamento. 

4º Dia 08/07/2022 SEX: Chegada em Aracajú/SE. Entrada no hotel selecionado. Restante do dia livre. 
5º Dia 09/07/2022 SÁB: City tour em Aracaju. 

6º Dia 10/07/2022 DOM: Aracajú/SE – Piaçabuçu/AL: Após café da manhã seguiremos a Piaçabuçu, onde faremos 
passeio de escuna até a foz do Rio São Francisco. Almoço e após retorno a Aracaju. 

7º Dia 11/07/20212 SEG: Aracajú/SE a Salvador/BA: Após café da manhã seguiremos com destino a Salvador/BA, 

pela estrada do Coco. Chegada a tarde e entrada no hotel selecionado. Noite livre. 
08º Dia 12/07/2022 TER: Salvador/BA: Após café da manhã com guia local faremos city tour em Salvador pela Cidade 

alta, Pelourinho, Farol da Barra, Igreja São Francisco, Elevador Lacerda, Igreja Nosso Senhor do Bonfim e Mercado Público. 
Após, pernoite no hotel em Salvador. 

09º Dia 13/07/2022 QUA: Salvador/BA a Ilhéus/BA: Após café da manhã seguiremos viagem a Ilhéus/BA. Chegada à 

tarde. Noite livre. 
10º Dia 14/07/2022 QUI: Ilhéus/BA: Após café da manhã, city tour na cidade de Ilhéus. A tarde visita a uma Fazenda 

de Cacau. Retorno ao hotel e restante do dia livre. 

11º Dia 15/07/2022 SEX: Ilhéus/BA: Dia livre na praia. 
12º Dia 16/07/2022 SÁB: Ilhéus/BA: Dia livre na praia. 

13º Dia 17/07/2022 DOM: Ilhéus/BA a Aparecida/SP: Após almoço seguiremos viagem a Aparecida/SP. Noite em 
deslocamento. 

14º Dia 18/07/2022 SEG: Aparecida/SP: Chegada em Aparecida após meio dia. Restante do dia livre. 

15º Dia 19/07/2022 TER: São Miguel/SC: Manha livre na Aparecida. 13h viagem a São Miguel do Oeste/SC. 
16º Dia 20/07/2022 QUA: São Miguel/SC: Chegada pela manhã. 

 

- Valor a vista: R$ 3.980,00 (três mil novecentos oitenta reais), ou em 

até 08 x de R$ 500,00, em Apto Duplos e Triplos. (Para Apto individual 

diferença de 1.200,00). 
 

INCLUI: Transporte em ônibus Leito Total com serviço de bordo, 11 pernoites em hotel 
com café da manhã, Guia local nas cidades visitadas, passeio de barco com almoço na 

Foz do Rio São Francisco, Ingresso para visita a uma Fazenda de Cacau. 

 No salão de baixo as poltronas são Leito Cama. 
 

NÃO INCLUI no preço: Despesas de frigobar nos hotéis, refeições, telefonemas, ingressos para shows, 

museus, passeios e outras despesas de caráter pessoal, e tudo que não consta no item INCLUSO. 

 A previsão de gastos extras é de aproximadamente R$ 850,00, exceto compras. 

 Levar documentos pessoais, cartão de plano de saúde e ou SUS, cartão de vacinas, remédios de uso contínuo, roupas leves, 
calçados confortáveis, protetor solar, roupa de banho. Temos dias de praia e hotéis com piscina. 

- Observações Gerais: Valores para apartamentos duplos e triplos, apartamento single (1 pessoa)consultar valor adicional. 
- A empresa se reserva ao direito de alterar a ordem ou horários dos passeios para melhor execução do roteiro. 
- A empresa se reserva ao direito de cancelamento do pacote em qualquer tempo com aviso prévio, com reembolso total pago 
por não atingir a venda mínima, bem como motivos climáticos, obstrução de rodovia ou qualquer motivo que ponha em risco a 
integridade física do passageiro. 
  

- A POLTRONA SÓ SERÀ RESERVADA MEDIANTE FORMALIZAÇÃO DA COMPRA DO PACOTE. 
 

 

 

Santa Helena Turismo, XV de Novembro 998, São Miguel Oeste-Fone: (49) 3622 0227 / 99819 
2500 / 99129 6053 
Site:     www.santahelenaturismo.com.br                  E-mail: contato@santahelenaturismo.com.br 

 

http://www.santahelenaturismo.com.br/
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