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Península de Maraú - Pousada Lagoa do Cassange – 5 dias
 1º Dia - Origem / Ihéus – Maraú
Embarque com destino a Ilhéus. Recepção no aeroporto e seguiremos por 75 km em estrada asfaltada por uma natureza
exuberante com muito verde da Mata Atlantica. Ao longo do caminho vamos dar uma parada no mirante na subida de Serra
Grande para aproveitar a vista panorâmica da Praia de Serra Grande. Continuamos seguindo por mais 35 km em estrada de
terra em boas condições passando por fazendas de cacau, seringueiras e coqueirais. A duração da viagem do aeroporto de
Ilhéus até a Pousada Lagoa do Cassange é de cerca de 2 horas.

2º e 3º Dia - Passeios Inclusos:
● Piscinas Naturais - Seguindo em estrada de chão em meio coqueiral, nesse trajeto vivenciamos; um trecho de Mata Atlântica,
onde temos a vista do Jardim das Bromélias, essas plantas chegam a ter mais de dois metros de diâmetro. Em seguida, por um
caminho que passa por campos abertos e restingas, passamos ao pé do morro do Farol ou Morro de Taipus (palavra indígena
que designa os morros arredondados característicos do local). E continuamos por plantações de dendê e coqueiros nossa
parada será na Praia de Taipus ou Piscinas Naturais.
Sempre na maré baixa a natureza resolveu criar a mais bela das piscinas, cercada por arrecifes e recheada de peixes e corais
de todas as cores. Praticamente sem ondas durante as marés baixa - e são duas por dia! -, a piscina apresenta uma água com
visibilidade excepcional. É o lugar ideal para fazer um mergulho livre e descobrir o fascinante mundo submarino. Após o
mergulho nada melhor do que um barzinho na areia para tomar uma bebida refrescante e saborear um delicioso tira-gosto.
Duração aproximadamente de 4 horas, grau de dificuldade leve.
● Barra Grande com Ponta do Mutá - Seguiremos de carro até o extremo norte da península (15 km), na Praia dos três
coqueiros, a última de mar aberto. A partir daí, seguimos caminhando pela praia, passando pela Ponta do Mutá. Um farol com
mesmo nome, marca a entrada da Baía de Camamu, onde existia antigamente um forte português. A praia tem muitos
coqueiros e belas rochas que afloram a superfície de água na maré baixa. Após 40 minutos chegamos ao píer de Barra Grande.
A praia da vila de Barra Grande possui águas calmas, sem ondas, com algumas cabanas servindo bebidas geladas e tiragostos. A idéia é passar à tarde na praia para observar as variações de luzes no decorrer das horas. Valendo a pena esperar até
o fim. A vista do pôr do sol na Baía de Camamu é fantástica. Poucos lugares do litoral brasileiro souberam manter seu charme e
sua natureza preservada. Barra Grande é um deles. Bem diferente do agito de centros turísticos mais famosos, o vilarejo possui
um clima de tranquilidade e um cenário natural belíssimo que deixa qualquer visitante encantado. Uma volta pela vila, chão de
areia cruzam jardins com flores e árvores frutíferas. Poucos carros circulam. A vila é sempre tranquila. Duração
aproximadamente 5 horas, grau de dificuldade leve.

Obs: a ordem das paradas é feita de acordo com a maré do dia do passeio.
 5º Dia - Maraú - Ihéus / Origem
Saída da pousada para embarque com destino à cidade de origem.
"A ordem dos passeios não serão 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.
INCLUI: Hospedagem com café da manhã e jantar na Pousada Lagoa do Cassange em Maraú. Traslado Ilhéus-Maraú-Ilhéus e
para os passeios inclusos: Piscinas Naturais e Barra Grande com Ponta do Mutá. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

