
 

      
 
 

ROTEIRO DE PASSEIOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 

                                       
    ELEVADOR E  MERCADO MODELO               IGREJA DO BONFIM                   ORIXÁS – DIQUE DO TORORÓ 
 
 
 
City tour Panorâmico 
Passeio com início no Forte de Santo Antônio, no Farol da Barra, e passagem por variados pontos da cidade. Visita ao Dique do Tororó, 
onde estão as belas esculturas que monumentam os Orixás, (divindades do candomblé) Estádio da Fonte Nova (maior estádio da 
Bahia),visita aos bairros comunitários mais populosos da cidade, passagem pelo túnel Américo Simas que liga a Cidade Alta à Cidade 
Baixa, onde se localiza a Zona Portuária da cidade. Passagem pela parte periférica da Calçada e Largo dos Mares e visita à Igreja do 
Bonfim (maior tradição da cidade). Vista da cidade em ponto alto no Mont-Serrat e parada para compras (opcional) no Mercado Modelo. 
Consulte-nos sobre opção de tour privativo.   
 
Duração : Em torno de 3 horas , todos os dias, pela manhã em tour coletivo, para PRIVATIVO- manhã ou tarde. 
Bebidas, refeições e taxas, não Incluídas. Não existem taxas. 
Inclui: Guia idiomas Português, Espanhol e Inglês.  
SUGERIMOS ROUPAS LEVES, PROTETOR SOLAR, BONÉ, SAPATOS BAIXOS E CONFORTÁVEIS. 
 
 
Panoramic Tour 
The ride begins at Santo Antônio Fortress (Barra Lighthouse), and passes by residential and commercial points of the city. Visit at Dique 
do Tororó, where beautiful sculptures of the Orixás (african gods) can be seen, the soccer stadium (the largest stadium in Bahia), and 
most popular areas of the city. The tunnel Américo Simas links the Lower to the Upper Cities, and the harbour. The tour goes then to the 
Lower City, passing by areas of Calçada, Largo dos Mares as far as Bonfim Church 
(the symbol of the bahians faith). Visit Mont-Serrat where the tourist can watch the city and finaly at the handicraft market (Mercado 
Modelo) for shopping (souvenirs, work-of-art). Call us about special tours.  
Ps: Entrance fees not included. 
 
 
 
 

                     
          FAROL DA BARRA                                    FORTE DO MONTE SERRAT                IGREJA DA CONCEIÇÃO DA PRAIA 
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              FAROL DA BARRA                                      CENTRO HISTÓRICO                   CASA DE JORGE AMADO 
 
 
City tour Histórico 
Início no Forte e Farol Santo Antonio da Barra seguindo pela Av. Sete de Setembro com vista do Porto da Barra. Passagem pelo bairro da 
Vitória, Praça Dois de Julho (Campo Grande), Avenida Contorno e Cidade Baixa, com vista da baía de Todos os Santos e monumentos 
antigos como a igreja da Conceição da Praia (séc.XVIII). 
No Centro Histórico, caminhada pelas ruas do Santo Antônio, Carmo e Pelourinho (patrimônio da humanidade). Visita à igreja de São 
Francisco de Assis (séc. XVIII), e a Santa Casa de Misericórdia, monumentos especiais do conjunto colonial. Final do passeio com vista 
da Cidade Baixa e descida pelo Elevador Lacerda. Regresso ao hotel. Ps: Taxas de visita não inclusas.  
 
Duração : Em torno de 3 horas , todos os dias, exceto aos domingos(a tarde em passeio coletivo), para PRIVATIVO- manhã ou tarde. 
Bebidas, refeições e taxas, não Incluídas. (taxas) Igreja Catedral, Igreja São Francisco, Elevador e Cinema (alguns guias incluem no 
roteiro) 
Inclui: Guia idiomas Português, Espanhol e Inglês. O tour é em grande parte realizado caminhando no Centro Histórico, o guia sugere 
que o grupo esteja sempre junto. 
SUGERIMOS ROUPAS LEVES, PROTETOR SOLAR, BONÉ, SAPATOS BAIXOS E CONFORTÁVEIS. 
 
 
Historical Tour 
Beginning on Fort and lighthouse of Saint Anthony in Barra, Avenida Sete de Setembro with a view of Porto da Barra. Pass through the 
neighborhood of Victory, Second July Square (Campo Grande), Contorno Avenue e Cidade Baixa (lower city), with a view of All Saints Bay 
and historical monuments. At the historical center, walk through the streets of Saint Anthony, Carmo and Pelourinho (humanity’s 
patrimony). Visit the church of San Francisco de Assis (18th century) and Holy House of Mercy, special monuments of colonial period.  
The end of the visit is a view of the lower city and a descent on the Lacerda Lift. 
Ps: Entrance fees not included. 
 
 
 

                                               
            PELOURINHO                                                  ELEVADOR LACERDA                                IGREJA DE SÃO FRANCISCO 
 
 
 
   
 
                

                     
         LAGOA DO ABAETÉ                  PRAIA DA PRAIA DO FORTE        VILA DA PRAIA DO FORTE 
 
 
Praia do Forte 
Passeio com vista panorâmica da orla marítima de Salvador com destaque para as praias de Jaguaribe, Piatã e Itapuã. Parada breve na 
Lagoa do Abaeté (ponto turístico famoso nas composições dos artistas baianos). 



Seguiremos pela Estrada do Coco, Litoral Norte da Bahia, até a Praia do Forte. Faremos uma visita ao Projeto Tamar (base de proteção 
as tartarugas marinhas) e parada para compras (opcional) nas lojas de artesanato. Banho de mar nas águas transparentes da Praia de 
Guarajuba e almoço opcional (tempo médio: 3 horas). Retorno ao hotel. Consulte-nos sobre opção de tour privativo. 
Duração até a Praia do Forte- aproximadamente 40 minutos.  
Almoço em Guarajuba - Duração total do Passeio – dia inteiro  
 
Bebidas, taxas de visitas e refeições, não Incluídas. Incluído: Transfer IN/OUT Hotel + Guia. 
 
Não recomendamos o Passeio à Praia do Forte para Idosos acima de 70 anos, crianças muito pequenas (bebê) ou pessoas com 
dificuldade de locomoção. 
 
SUGERIMOS ROUPAS LEVES, PROTETOR SOLAR, BONÉ, SAPATOS BAIXOS E CONFORTÁVEIS E TOALHAS DO HOTEL 
(não é permitida entrada nos veículos com roupas molhada). 
Taxa-  Projeto Tamar (Em torno de R$ 10,00) 
 
 
Northern Coast Tour  
This tours goes along Salvador’s coastline with its wonderful beaches such as Jaguaribe, Piatã and Itapuã, with a quick stop at Abaeté 
Lagoon ( famous tourist point for the bahian artists). It takes, then the Coconut Highway, along Bahia´s North Coast. Our main stop is 
Fortress Beach, where you can visit the Tamar Project 
(sea turtles protection main base) and local handicraft markets. After visiting the Tamar Project, we’ll stay for 3 hours at the beach 
(Guarajuba) with optional lunch and bath in the warm sea, coming finally back to the hotel. Contact us about private tours. 
Ps: Entrance fees, drinks and lunchs not included.  
 
 
 

                  
  TARTARUGA DO PROJETO                                          PROJETO TAMAR                                      PRAIA DE GUARAJUBA 
    
 
 

                        
              
       PIER DE MORRO SÃO PAULO                             FAROL DO MORRO                                       FOTO AÉREA DE MORRO 
 
 
 
Morro de São Paulo 
Venha conhecer este paraíso que é Morro de São Paulo em apenas um dia. Suas praias de águas cristalinas, a tranqüilidade e toda sua 
exuberante natureza são contagiantes. Transfer para Morro de São Paulo de van, Ferry Boat e catamarã.  
 
 
Duração de navegação até Morro (Catamarã)- aproximadamente 2 horas e 20 min, lá paramos durante  4 horas.  
Almoço (Opcional). Retorno através de Catamarã(depender das condições climáticas), aproximadamente 2 horas e 50 minutos até 
chegar em Salvador.Podemos também voltar por terra(Estrada de Valença até Itaparica), em seguida embarcamos em lancha 
rápida(30 minutos) ou Ferry Boat (em torno de 45 minutos até Salvador). Van no terminal marítimo para transfer até o Hotel. 
 
Bebidas, taxas  e refeições, não Incluídas. Incluído: Transfer IN/OUT Hotel +Catamarã + Ferry ou Lancha +Guia. 
 
Não recomendamos o Passeio à Morro para Idosos, crianças muito pequenas ou pessoas com dificuldade de locomoção. 
SUGERIMOS ROUPAS LEVES, PROTETOR SOLAR, BONÉ, SAPATOS BAIXOS E CONFORTÁVEIS E TOALHAS DO HOTEL 
(não é permitida entrada nos veículos com roupas molhada). 
Taxa- pedágio da Ponte de Morro( valor em torno de R$ 6,50 centavos para entrada e para saída R$ 0,68 centavos) 
 
Saint Paul Morro 



Come visit the paradise that is Morro de São Paulo, in Just one Day Marvelous beaches, crystalines Waters, fantastic and beautiful nature 
full of peace, calm and tranquilit. Just be you! Transfer to Morro de São Paulo Island by van, ferry-boat and catamaran. 
Ps: Entrances fees, drinks and lunchs not included. 
 
 
 

                           
              
              TERCEIRA PRAIA - MORRO             QUARTA PRAIA - MORRO      PEQUENA VILA DE MORRO SÃO PAULO 
 
Passeio de Escuna:   
A Baía de Todos os Santos é muito rica em locais aprazíveis para um passeio de escuna. Temos várias 
ilhas, como Ilha dos Frades onde águas tranquilas e cristalinas convidam-nos ao banho. Seguimos para a 
Ilha de Itaparica, a maior ilha da Baía. Almoço em restaurante típico da cozinha baiana (opcional). Retorno 
a Salvador de escuna. Translado para o hotel. Taxas não incluídas. 
 
Bahia Noite  
Você sentirá o encanto da noite baiana assistindo a um autêntico show com puxada de rede, samba de roda, 
maculelê, capoeira. O jantar (buffet) com variados e deliciosos pratos típicos. Após o show, retorno ao 
hotel (bebidas não incluídas) 
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