
BLOQUEIO CARNAVAL EM SALVADOR – 14 A 21/02 
 
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: 14/02/2021 a 21/02/2021. | 1x  |  

 

B Hotel  
Av. Amaralina, 74 (Salvador, Brazil - Brazil) [Mapa]  

Bem Vindo a um novo conceito de Hotel: mais transparente, mais ecológico, mais 

moderno. Aqui a internet é gratuita e cobramos um preço justo nas ligações 

telefocirc;nicas e nos produtos do frigobar, porque isso tudo não faz parte do nosso 
negócio. O que vendemos é conforto, satisfação e oportunidade de experiências únicas de 

viagem. Tudo para que você se sinta mais feliz e volte sempre. E se mesmo assim você 

precisar de mais algo para te deixar se sentindo ainda mais confortável no nosso hotel 

você poderá adquirir por um preço simbólico na nossa recepção 24 horas. 

 VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ: 

 R$3.223,00 + R$66,00 TAXAS 

 

 

Hotel Golden Park Salvador Classic  

Av. Manoel Dias da Silva, 979 - Pituba Salvador - BA (Salvador, Brazil - Brazil) [Mapa]  

O Golden Park Salvador fica na Avenida Manoel Dias da Silva, 979, na Praia da Pituba. 

Com calçadão, quadras e o Jardim dos Namorados, o cenário é convite para uma 

caminhada, prática de atividades físicas ou um passeio na orla. O hotel fica a quatro 

quilocirc;metros do Terminal Rodoviário e a 22 quilocirc;metros do Aeroporto Internacional 
Deputado Luís Eduardo Magalhães. A unidade conta com 116 apartamentos Standard, 

divididos em seis andares e com acesso por três elevadores. Todas as acomodações são 

em piso frio, com ar-condicionado, frigobar, TV a cabo, telefone e estação de trabalho. Há 

acomodação adaptada para pessoas com alguma necessidade especial. A recepção tem 
secadores de cabelo para uso dos hóspedes. Durante sua estada, não se esqueça de 

aproveitar a piscina localizada na cobertura. Para realização de eventos, o 

empreendimento tem seis salas que podem receber até 240 pessoas em auditório. Há, 

ainda, serviço de lavanderia terceirizado e Room Service. Como cortesia, o hotel oferece 
café da manhã, estacionamento coberto e descoberto e internet Wi-Fi. Seja a lazer ou a 

negócios, o Golden Park tem a localização ideal para você desfrutar do melhor que 

Salvador tem a oferecer.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ:  

R$3.551,00 + R$66,00 TAXAS 

http://mail.cangooroo.net/ls/click?upn=W697wK117pN1gyqkMrrdxbubWq5r1NN3IvHnvrM1av-2FJSSr-2Bc-2BkgPW5nyP9ElXbJWmVlCrcFU4P9dufmGWBxJuUX9pjMRpJ89oV8GCWRRE0-3D29jc_Kcz6jfrlAFzw7LZ2z70BodKtxgur7-2B-2BbOd5rlW2wGsbsQ9R3Ku1ots4Fp0MDHDmTeiQ8lj6-2FjH7ShU5h-2ByAAbecq-2FJ3ACuND-2FDp3zXSoiZigvjT9BskP7AFTI2AVBQufuZRB1otvcD4gDIV8BsJxR8IGr0YLMEBa3v4wTB3sw3H-2FXcrOuxI3Oslp-2FJZ0zHsfSTfR9NiCIO92PqUh9yBRUv0hVtIogQPHO9nRVJ6-2FY4U-3D
http://mail.cangooroo.net/ls/click?upn=W697wK117pN1gyqkMrrdxbubWq5r1NN3IvHnvrM1av-2FJSSr-2Bc-2BkgPW5nyP9ElXbJWmVlCrcFU4P9dufmGWBxJhAjc-2BAV5GbmyTIWmqgTfZQ-3DraTk_Kcz6jfrlAFzw7LZ2z70BodKtxgur7-2B-2BbOd5rlW2wGsbsQ9R3Ku1ots4Fp0MDHDmTeiQ8lj6-2FjH7ShU5h-2ByAAbRQdAtHpUjBEKH59wid58ih4FhOp0BGTitYQK-2BFNtAWEbvwa6gt5QHpRllNfjP4c6rFrUSqZnfGwtem6Ntc5Ti43AE5aG0cuJu7t2JhihZBKjXybdWD7HHKhmopVxhEv0bZBs6DwhsJNSUittYBHVFE-3D


 

 

Catussaba Resort Hotel  
Alamedas da Praia, S/N Itapuã, Salvador - BA (Salvador, Brazil - Brazil) [Mapa]  
O Catussaba Resort Hotel, o resort de Salvador pé na areia, está localizado em Itapuã e 

fica a apenas 7 km do Aeroporto Internacional da cidade. A quatro degraus da praia, 

possui características ecológicas e estreito contato com a natureza, dispondo de 

exuberante área de lazer com piscinas (adulto e infantil), sauna, quadras poliesportivas, 
quadras de tênis, sala de ginástica, mini zoo, playground, loja, restaurante (buffet e à la 

carte), além de oferecer gratuitamente wi-fi em todas as comodidades e estacionamento 

(mediante disponibilidade). Para o bem-estar de seus hóspedes, todas as acomodações 

possuem ar-condicionado central, TV com canais a cabo, frigobar, cofre e varanda 
privativa com rede.  

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO COM CAFÉ DA MANHÃ:  

R$4.220,00 + R$66,00 TAXAS 

 

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. 
 

http://mail.cangooroo.net/ls/click?upn=W697wK117pN1gyqkMrrdxbubWq5r1NN3IvHnvrM1av-2FJSSr-2Bc-2BkgPW5nyP9ElXbJWmVlCrcFU4P9dufmGWBxJttJMacnLHdUXke-2FPUH-2BMyE-3Dut4__Kcz6jfrlAFzw7LZ2z70BodKtxgur7-2B-2BbOd5rlW2wGsbsQ9R3Ku1ots4Fp0MDHDmTeiQ8lj6-2FjH7ShU5h-2ByAAbSjfD8J02-2BoG8Sg-2ByWC2-2BzaYL4BfZRBzgOxtknRVhMtLUQeqdD4Yo66RepR8j46EYVPC7B7QSJfLRFOOiZNLkp-2Fqtgdh62i0p6jNuc-2Fol8f9tTdvyiZCi1-2BIk-2B8p0fvjCHMygUksnnulGsAAKiUBW9E-3D

