
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite a Bahia! 

Quando estiver a visitar a cidade, tem de obrigatoriamente 

passar pelo Pelourinho. Este famoso e colorido bairro, 

centro Histórico da cidade de Salvador, é classificado pela 

UNESCO como Património Mundial, razão mais do que 

suficiente para visitar este bonito bairro! É também 

imperdível a viagem no Elevador Lacerda, um dos marcos 

da capital baiana, inaugurado em 1872. Aconselhamos a 

visita ao famoso Farol da Barra e ao Forte de S.Pedro 

construído em 1624, pelos holandeses. Visite também o 

Teatro Castro Alves, o maior e mais importante centro 

artístico de Salvador, e o Mercado Modelo.  

Fique nos melhores hóteis de 

Salvador! 

Localizado no centro histórico de Salvador, no Pelourinho, 

o hotel de 5* luxo, Pestana Convento do Carmo, combina 

tradição, luxo e modernidade. Este Convento, inicialmente 

construído em 1586 pela Ordem Primeira dos Freis 

Carmelitas foi, ao longo dos séculos, palco de grandes 

acontecimentos da história do Brasil. E hoje, após uma 

cuidadosa e detalhada restauração, tornou-se o primeiro 

hotel histórico de luxo no Brasil! Mas para além da sua 

história, este lindíssimo hotel oferece também muitas 

opções de lazer e relaxamento, como uma sauna, um spa, 

um ginásio e uma piscina. Localizado no Rio Vermelho, 

recomendamos também o fantástico 5* Zank Boutique 

Hotel! Este charmoso hotel, para além do seu requintado 

design, oferece também uma infinity pool, jacuzzi, sauna e 

um spa. Aconselhamos ainda: o Hotel 5* Pestana Lodge, o 

Hotel 4* Villa Bahia, o Hotel 4* Vila Galé Salvador e o Hotel 

3* Casa das Portas Velhas. 
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Para reservas ou informações contactar: 
Global Mundi Brazilian Tour Operator 

Phone: +55 21 2548 8052  

Skype: global.mundi 

Marc Vermeulen – (Fit & Group Director)  marc@globalmundi.com.br 

Daniel Pontes – (Executive Director) daniel@globalmundi.com.br 

Em Portugal: 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt ; Phone : 965663672 

 

Informações Úteis: 

 Temperatura média em Salvador da Bahia: 

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  
27 27 27 27  26 25 25 25 25 25 26 27 

 

Praias: Aconselhamos a praia Stella Maris e a praia Flamengo! Atenção 

que o mar da costa de Salvador não é muito calmo! 

 Restaurantes: Recomendamos o restaurante Ki Moqueca, o restaurante 

Amado, a Churrascaria Fogo de Chão, a Sorveteria da Ribeira e o 

restaurante Maria do Mato. 

 

 Informamos que temos excelentes promoções para os hotéis Vila Galé 

em todo o Brasil, durante 2013 e 2014. 

Explore! 

Localizada a aproximadamente 2 horas de barco, a Ilha dos 

Frades é sem dúvida um local a visitar! As suas água calmas 

e cristalinas, onde poderá fazer snorkeling ou paddling, 

fazem as delícias dos visitantes! Aconselhamos a visita à 

capela de Nossa Senhora de Guadalupe de onde terá uma 

vista lindíssima sobre a ilha! Conselho: se possível, visite a 

ilha num dia de semana, de modo a evitar a grande 

afluência!   

Festeje como um baiano! 

Se é um folião, e gosta de andar sempre em festa, 

aconselhamos que se mude de Dezembro a Fevereiro para 

Salvador da Bahia, para assistir às Festas de Largo! A 

temporada é aberta com a festa de Santa Bárbara, que 

tem como ponto alto a distribuição de caruru (guisado de 

quiabo e camarão). Depois segue-se a Lavagem do Bonfim, 

que arrasta multidões, atrás das baianas onde elas banham 

com água perfumada as escadarias da Igreja de Nosso 

Senhor do Bonfim. As festas acabam no Dia de Iemanjá, 

um pré-Carnaval que toma conta das ruas do Rio 

Vermelho. E depois?? Depois é altura de Carnaval, e o de 

Salvador é um dos mais concorridos do Brasil! São três os 

circuitos que agitam a cidade: Osmar, Dodô e Batatinha! 

Garantimos que é sem dúvida algo imperdível! 
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