
  
 

 

CIRCUITO BAHIA SALVADOR PRAIA DO FORTE 

 

Dia 1 – Salvador 

Recepção no aeroporto de Salvador e traslado privado até Salvador. 

O trajeto é feito em veículo climatizado com motorista 

profissional e guia credenciado. Chegada ao hotel e alojamento. 

Jantar Opcional no hotel. 

 

 

Dia 2 - Salvador 

Após o pequeno almoço no hotel, saída por volta das 09:00 para uma 

excursão histórica e panorâmica pela cidade de Salvador. Na parte 

da manhã será possível ver o Farol da Barra (com parada para 

fotos), o Porto e Ladeira da Barra, os bairros de Vitória e Campo 

Grande, o Teatro Castro Alves, a Avenida Sete de Setembro e a 

Praça Municipal (com parada). Desde a praça caminharemos até 

Praça da Sé, Terreiro de Jesus, Igreja de São Francisco e Largo do 

Pelourinho (Tombado pela UNESCO como Patrimônio da 

Humanidade). Faremos uma parada para almoço em um dos 

restaurantes típicos com culinária baiana. Após o almoço 

seguiremos para a Cidade Baixa, passando por Mares, Ribeira, Porto 

dos Tainheiros e Bonfim. Faremos uma visita à Igreja do Bonfim e 

continuaremos nosso tour passando por Mont Serrat, Calçada, 

Comércio, vista da Baía de Todos os Santos, Elevador Lacerda e 

Mercado Modelo (parada para compras). Retorno ao hotel por volta 

das 17:00. 



  
 

À noite teremos como opcional Jantar e Show Folclórico no 

Restaurante O Coliseu, com apresentação de Capoeira, Maculelê, 

Samba de Roda, Puxada de Rede e Candomblé. 

 

 

Dia 3 – Praia do Forte 

Após o pequeno almoço sairemos do hotel com destino à Praia do 

Forte, seguindo pela Estrada do Coco. Já na chegada faremos uma 

visita ao Projeto Tamar, um local de preservação das tartarugas  



  
 

marinhas. No prosseguimento, visitaremos a antiga Vila dos 

Pescadores com tempo para compras. Logo após seguiremos para 

uma visita ao Castelo Garcia D’Ávila e à continuação iremos à 

Guarajuba, onde almoçaremos e teremos um tempo livre para banho 

e mar e lazer. Às 16:30 retornaremos ao hotel. Noite livre e jantar 

opcional no hotel. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Dia 4 – Salvador 

O pequeno almoço será servido no hotel e em horário a  

combinar iremos ao aeroporto de Salvador para o voo de partida 

para Portugal ou outro destino. 

 

 

 
 

 

FIM DO CIRCUITO 


