
PORTO SEGURO 
BLOQUEIO 

 
SAÍDA: 05/02/2020 – 8 DIAS 

 
ROTEIRO 
 
DIA 01 (05/02) – Porto Alegre / Porto Seguro  
Embarque no aeroporto com direção a Porto Seguro. Chegada e traslado para o Hotel. 
Hospedagem. 
  
DIA 02 (06/02) – Porto Seguro 
Café da manhã. City Tour: Comece a conhecer um pedaço do Brasil de ontem pela cidade alta, 
com construção do séc. XVI como as Igrejas: São Benedito (1549), Igreja Matriz de Nossa Srª da 
Pena (1535), Igreja da Misericórdia (1526), as ruínas do primeiro colégio jesuíta do Brasil, o paço 
Municipal (1773) hoje a sua parte baixa (antiga prisão) serve como museu com imagens e móveis 
do Séc. XVII e XVIII e a parte alta como gabinete do Prefeito. Finalizando o marco de posse das 
terras brasileiras trazidas por Gonçalo Coelho (1503). (Não esquecer câmera fotográfica, 
filmadora. Usar tênis ou sandálias confortáveis e roupas leves). Hospedagem. 
  
DIA 03 (07/02) – Porto Seguro 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 04 (08/02) – Porto Seguro 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 05 (09/02) – Porto Seguro 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 06 (10/02) – Porto Seguro 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 07 (11/02) – Porto Seguro 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 08 (12/02) – Porto Seguro / Porto Alegre  
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e embarque no voo de retorno.  
 
 

INCLUI  
» Passagem aérea 

» Transfer IN/OUT – Aeroporto/Hotel/Aeroporto 
» City Tour  
» 7 noites de hospedagem com café da manhã  



» Seguro viagem  
 
 

HOTÉIS 
 

Hotel Porto Dourado 
Rua Ararai, 1, Praia de Taperapuã, Porto Seguro, CEP 45810-000, Brasil 
 

 
 
Localizado a 400 metros da Praia de Taperapuã, o Hotel Porto Dourado oferece Wi-Fi gratuito, 
piscina ao ar livre e café-da-manhã diário. Restaurantes e opções de entretenimento podem ser 
encontrados nas proximidades e a Passarela do Álcool fica a 7,5 km de distância. Todos os 
quartos do Hotel Porto Dourado estão equipados com ar-condicionado, TV, frigobar e banheiro 
privativo. Apresentam uma decoração simples, com piso de azulejo, e incluem um telefone. 
Você pode desfrutar de um buffet de café-da-manhã diariamente na sala de refeições. Inclui 
uma variedade de frutas frescas, pães e frios, bem como uma seleção de bebidas quentes e frias. 
A propriedade também oferece um chá da tarde. 
 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO: R$1.781,99 + R$56,97   
 

 
 

Pousada Vila Aconchego 
Rua Inhaiba, 02 - Coroa Vermelha, Coroa vermelha, Porto Seguro, CEP 45810-000, Brasil  
 

 
 
Situada em Porto Seguro e com a Arena Axé Moi Bar a cerca de 8 km, a Pousada Vila Aconchego 
dispõe de check-in e check-out expresso, de quartos para não fumadores, de uma piscina 
exterior, de acesso Wi-Fi gratuito e de um jardim. Com um bar, a propriedade está localizada a 
10 km do Bar Toa-Toa. O alojamento providencia uma recepção 24 horas, serviço de bilheteira e 
organização de excursões para os hóspedes. Todos os quartos desta casa de hóspedes têm um 



roupeiro. Os quartos da Pousada Vila Aconchego incluem uma secretária, uma televisão de ecrã 
plano e uma casa de banho privativa. Os hóspedes do alojamento podem desfrutar de um 
pequeno-almoço continental. 
 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO: R$1.781,99 + R$56,97 
 

 
 
Flamingo Beach - Rede Soberano 
Rua Do Telégrafo 201, Praia de Mundaí, Porto Seguro, CEP 45810000, Brasil  
 

 
 
Este hotel tem uma localização estratégica, a 150 metros da Praia de Mundaí e a 4 km do centro 
de Porto Seguro. A propriedade oferece uma piscina ao ar livre com bar e acomodações 
climatizadas com Wi-Fi gratuito. O Hotel Flamingo Beach dispõe de quartos com banheiro 
privativo e TV de tela plana de 21" com 1 canal de filmes. O restaurante da casa serve pratos do 
cardápio à la carte para o jantar, que inclui uma variedade de especialidades baianas. O Hotel 
Flamingo Beach organiza passeios de mergulho com snorkel para a área de Recife de Fora, além 
de excursões de um dia para Arraial D'Ajuda, o maior parque aquático da América Latina. 
 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO: R$2.272,52  + R$56,97 
 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 
# PAGAMENTO À VISTA: 
Depósito bancário com 5% de desconto 
  
# PAGAMENTO COM  CARTÃO DE CRÉDITO 
Entrada de 30% + taxas e saldo em até 9X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
Entrada de 20% + taxas e saldo em até 7X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD), cheque 
ou boleto 
Sem entrada - em até 6X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
 


