Não é possível exibir esta imagem no momento.

Morro de São Paulo
 1º Dia - Origem / Salvador - Morro de São Paulo
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Salvador. Por segurança é necessário um tempo de conexão de no
mínimo 2hs. Para a conexão a Morro de São Paulo comparecer com 40 minutos de antecedência em frente à loja dos Correios
no térreo do Aeroporto (ao lado da casa lotérica). A RR Aviation fará o traslado terrestre até o local do embarque e também o
aéreo Salvador/Morro/ Salvador) no próprio aeroporto. Duração prevista do vôo: 25 minutos. Na chegada à pista de pouso em
Morro de São Paulo será cobrado uma taxa de turismo de R$ 15,00 por pessoa, destinada à implantação, manutenção e
ampliação de serviços ligados à atividade turística na ilha. O hotel escolhido fará o traslado pista de pouso-hotel.
Observações:
1. Horário do voos:
Salvador / Morro de São Paulo: 12:30hs / 12:55hs
Morro de São Paulo / Salvador: 14:00hs / 14:25hs
2. Traslados Pista - Hospedagem escolhida: Patachocas Eco Resort: o veículo leva da pista diretamente para o Hotel;
Hospedagens localizadas nas 4ª e 5ª praias: o hotel/pousada busca os hóspedes na pista de pouso.
Hospedagens localizadas na 3ª, 2ª praias e na Vila: está incluso o traslado da pista de pouso até o ponto de encontro localizado
na 2ª praia. A partir deste local as hospedagens buscam os hóspedes. Nesta área não há circulação de veículos, acesso feito
somente a pé, portanto o transporte de bagagens é feito em carrinhos de mão - serviço terceirizado que deve ser contratado
no local.
 2º ao 7º Dia - Morro de São Paulo
Dias livres para atividades independentes.
Sugestões de passeios:
* Caminhada para a Ponta do Curral, Coroa e Gamboa;
* Caminhada no Mangue;
* Mergulho nas Piscinas Naturais;
* Passeio de barco à Ilha de Boipeba.
8º Dia - Morro de São Paulo - Salvador / Origem
Os hóspedes dos hotéis/pousadas localizados na 4ª e 5ª praias teem inclusos na diária o traslado até a pista de pouso. Quem
estiver hospedado na 3ª, 2ª praia e Vila devem dirigir-se até o ponto de encontro na 2ª praia de onde serão levados até a pista
de pouso. Embarque para Salvador. Chegada e conexão para a cidade de Origem.
CONSULTE A FREQUÊNCIA DE VOOS.
Obs: Recomendamos tempo de conexão de no mínimo 3 horas para voos de chegada em Salvador.
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
Traslados Pista - Hospedagem escolhida:
Patachocas Eco Resort: o veículo leva da pista diretamente para o Hotel; Hospedagens localizadas nas 4ª e 5ª praias: o hotel
pousada busca os hóspedes na pista de pouso.
Hospedagens localizadas na 3ª, 2ª praias e na Vila: está incluso o traslado da pista de pouso até o ponto de encontro localizado
na 2ª praia. A partir deste local as hospedagens buscam os hóspedes. Nesta área não há circulação de veículos, acesso feito
somente a pé, portanto o transporte de bagagens é feito em carrinhos de mão - serviço terceirizado que deve ser contratado
no local.
Os hóspedes dos hotéis/pousadas localizados na 4ª e 5ª praias teem inclusos na diária o traslado até a pista de pouso. Quem
estiver hospedado na 3ª, 2ª praia e Vila devem dirigir-se até o ponto de encontro na 2ª praia de onde serão levados até a pista
de pouso.
Voltagem em Morro de São Paulo: 220 V.
INCLUI: Hospedagem com café da manhã no hotel/pousada escolhida. Trecho aéreo Salvador/Morro de São Paulo/Salvador.
Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

