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Itacaré – 5 dias
 1º Dia - Origem / Ilhéus – Itacaré
Embarque com destino a Ilhéus. Recepção no aeroporto e transporte para Itacaré, 1 hora de viagem por asfalto. Hospedagem
na Pousada escolhida.

 2º ao 4º dia Dia - Itacaré
Passeios inclusos:
1. Caminhada até a Prainha - Inicia-se a caminhada pelas praias urbanas de Itacaré, entre elas Resende, Tiririca, Costa e Ribeira.
Da praia da Ribeira sai a trilha com duração de 40 minutos em meio à Mata Atlântica passando por duchas naturais, mirantes e
coqueiral até chegar à Prainha, considerada uma das mais belas praias do Brasil por surfistas e contempladores. Tempo livre
para descansar sob a sombra de coqueiros e/ou aproveitar o banho de mar. Retorno para Itacaré por volta das 15 horas.
2. 04 Praias e Cachoeira do Tijuipe - Saída de Itacaré por volta das 09:00 hrs em veículo até a entrada da trilha. Início da
caminhada em meio à Mata Atlântica passando pelas praias de Engenhoca, Havaizinho, contemplação da Praia da Camboa e
maior tempo de parada na Praia de Itacarezinho. Continuação até a Cachoeira de Tijuípe, com tempo para banho. Retorno em
veículo para Itacaré por volta das 16:30 hrs.
3. Canoa pelo Rio de Contas até a Cachoeira do Cleandro - Saída a pé de Itacaré até a praia da Coroinha para embarcarmos em
canoa rústica e navegarmos subindo o Rio de Contas por 40 minutos. No percurso eventualmente poderemos visitar
plantações e degustar frutas da região como jambo, manga ou cacau, dependendo da época. Na chegada ao sítio do Cleandro
faremos uma caminhada de 5 minutos em meio a uma pequena plantação de cacau até a cachoeira com 26 metros de altura e
03 quedas, formando uma piscina natural para banho. Retornando passaremos por um pequeno restaurante às margens do
Rio de Contas onde poderemos saborear comidas típicas e depois relaxar nas redes sentindo a brisa agradável do rio. (Almoço
não incluso). Retornaremos para Itacaré em torno das 15:30 horas.
Para todos os passeios recomendamos: boné ou chapéu, roupas leves, roupa para banho, toalha, tênis ou papete, protetor
solar e repelente.

 5º Dia - Itacaré- Ilhéus / Origem

Saída da pousada para embarque em Ilhéus com destino à cidade de origem.
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do
guia/receptivo local."
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS)
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
Horário de Check in e Check Out das Pousadas/Hotéis
- Check In: 14hs
- Check Out: 12hs

INCLUI: Hospedagem com café da manhã na Pousada/Hotel escolhido (Exceto Hotel Itacaré Eco Resort que inclui meia-pensão).
Transporte terrestre Ilhéus - Itacaré - Ilhéus (duração da viagem aproximadamente Ilhéus - Itacaré 1 hora). Passeios inclusos:
Caminhada até a Prainha, 04 Praias e Cachoeira do Tijuipe, Canoa pelo Rio de Contas até a Cachoeira do Cleandro. Assistência de
viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea

