
BLOQUEIO REVEILLON SALVADOR – 31/12 A 07/01 
 
PROGRAMA INCLUI 
 
- Passagem aérea 

 
- Transfer IN/OUT – aeroporto/hotel/aeroporto; 
- 7 noites de hospedagem com café da manhã; 
- Bagagem de 23k por pessoa. 
 
Opções de hospedagem  
 
Salvador, Brasil - Brasil 

7 noites - De: 31/12/2020 a 07/01/2021. | 1x  |  

 

Bahia Sol E Mar Hotel  
Av. Oceânica 2483 Ondina Salvador BA (Salvador, Brazil - Brazil) [Mapa]  
Bahia Sol e Mar - Seu Hotel na melhor localização de Salvador. Com uma localização 

privilegiada, O Bahia Sol e Mar Hotel possui todos os requisitos para atender as 

necessidades no segmento de lazer, eventos e corporativo. São 41 apartamentos, 3 suítes, 

37 na categoria standard e 1 apartamento adaptado para pessoas com necessidades 
especiais. O hotel possui uma estrutura bem equipada, além de restaurante para serviço 

de café da manhã, onde é servido o melhor do café da manhã nordestino. Localizado na 

Av. Oceânica, no bairro de Ondina, próximo a shoppings, orla e com fácil acesso aos 

principais pontos turísticos de Salvador.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO: R$3.014,66 + R$66,00 TAXAS 

 

 

Vila Galé Salvador  

Rua Morro do Escravo Miguel, 320 Salvador (Salvador, Brazil - Brazil) [Mapa]  
O Hotel está localizado em frente a praia de Ondina, numa das áreas nobres de Salvador. 

Sua localização o faz privilegiado em vários aspectos, pois além de estar em frente a praia, 

ele tem fácil acesso aos principais pontos turísticos, shopping center, centro da cidade, 

bares e restaurantes. O hotel está a 35 minutos do Aeroporto Internacional Dep. Luis 

Eduardo Magalhães, a 15 minutos do Pelourinho e do Centro Comercial e a 20 Km da Praia 
de Itapuã. Check in a partir das 15h e Check out até 12h (meio dia)  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO: R$3.555,00 + R$66,00 TAXAS 

 

 

Portobello Ondina Praia Hotel  
AV OCEÂNICA, 2275 ONDINA (Salvador, Brazil - Brazil) [Mapa]  

Completamente modernizado o PORTOBELLO ONDINA PRAIA, padrão 4 estrelas, fica no 

coração do pólo hoteleiro soteropolitano, ao lado da maravilhosa Praia de Ondina, perto de 

tudo de bom que Salvador oferece.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO: R$3.777,00 + R$66,00 TAXAS 
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Formas de Pagamento 
 
- À vista 5% desconto  
- Sem entrada em até 6x (cartão de crédito, cheque ou boleto bancário) 
- Cartão de Crédito: entrada de 25% + 9 parcelas sem juros (Visa, Master e ELO) 
- Cheque e Boleto: entrada de 25% + 9 parcelas sem juros. Sendo que as 5 primeiras parcelas deverão ser 
pagas antes da data do embarque. 
- Boleto: primeira parcela para 60 dias. Sendo que as 5 primeiras parcelas deverão ser pagas antes da 
data do embarque. 
 
 

POR SE TRATAR DE UMA COTAÇÃO, NADA ESTA RESERVADO. VALORES E LUGARES SUJEITOS A 
CONFIRMAÇÃO E DISPONIBILIDADE NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DA RESERVA 

 
IMPORTANTE: Antes de autorizar emissão, verifique sempre multas e taxas para reembolso e/ou alterações que as 
cias aéreas cobram após emissão de bilhetes e confira todos os dados da reserva, principalmente nome e 
sobrenome. Após a emissão qualquer alteração gera cobrança. 
Verifique sempre a validade do passaporte e necessidade de visto e vacina para o destino escolhido! 
 
 


