
SPECIAL FEES FOR REGULAR TOURS

Regular tours U$ p. pax

1- PRAIA DO FORTE
with lunch

DAILY 40,00

2- PRAIA DO FORTE
without lunch

DAILY 27,00

  3-   CACHOEIRA
with lunch *

DAILY 70,00

  4-  HISTÓRICO DAILY 20,00

  5- BAHIA BY NIGHT DAILY 60,00

 6 - ILHAS  with lunch DAILY 40,00

*Minimum  6 pax

1 or  2 - Praia do Forte (Full Day Tour)
Tour through the north shore of Salvador and our first stop is in Abaeté Lake with its
dark water surrounded of white sand dunes. We will to Praia do Forte to see the
fisherman's village and visit the sea Turtle Project (Tamar). Then, Guarajuba for a
optional lunch and time for bathing.

3 - Cachoeira (Full Day Tour)
Salvador is not only beaches, Pelourinho, Mercado Modelo nor Bomfim, so you have to
know little of inside of the state, visiting the city of Santo Amaro, big industrial center
of sugar till the XIX Century. Cachoeira with its old houses on the border of Paraguaçu
River. On the way, we visit a cacao plantation, typical market and a cigar factory.
Lunch included.

4 - Historical city Tour (The Upper City)
We start in the modern quarter of Barra at the mouth of the All Saints Bay with its
famous lighthouse. Then we make our way slowly to the old historical section of town,
the Pelourinho area with the largest and best preserved complex of colonial architecture



park in South America. We visit the most special churches of the city, suchas: Cathedral
and São Francisco Church (the golden barroc church).
This tour shows two different aspects of Salvador, the new and the old, concentrating on
the early expansion of the city and it is also, a good orientation for those wishing to
explore the city.

5 - Bahia by Night
The show is performed in a typical restaurant in the city, presenting an authentic display
that represents the bahian culture. They show the sacred dances of the orixás of the
candomblé; Maculelê, an acrobatic dance made with heavy knives, native from the
sugar-cane plantations; the net draft (puxada de rede); Capoeira, a figth-dance of
Angola origin; Bahia rithims as Samba de roda, the most traditional dance of Bahia;
Buffet with tipical and international food. Back to the hotel.

6 - Schooner Cruise (Full Day Tour)
We will embark in a confortable schooners for the tour in the biggest bay in Brazil,
where we will stop in two islands. Our first one will be at Ilhas dos Frades, at Nossa
Senhora de Guadalupe beach, a small paradise of warm water were you can bathe, walk
and local people sell lobsters, shrimp, fried fish etc. Then, we take the schooner again
and we go to Itaparica Island, the biggest island in the bay, where we can have lunch
breathing the pure air of this charming place. Optional lunch.
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1  ou  2 - LITORAL NORTE–PRAIA DO FORTE -( DIA INTEIRO)
Percorrendo o litoral norte de Salvador (Praias de Ondina, Rio Vermelho, Amaralina,
Pituba, Patamares, visitaremos a Lagoa do Abaeté com sua exuberante vegetação e
dunas de areias brancas, lagoa mística onde são feitas oferendas a deusa das águas
doces. Seguindo pela bela Estrada do Coco  atravessaremos uma região conhecida como
a Polinésia Brasileira visitando Barra do Jacuípe onde o rio encontra o mar em seguida
visitaremos Praia do Forte, local onde está instalado a sede nacional do Projeto Tamar,
para preservação das tartarugas marinhas .  Parada em  Guarajuba melhor Praia da
Região para banho de mar. Retorno ao hotel

3 - CACHOEIRA – (DIA INTEIRO)
 A Bahia  não é somente praias, Pelourinho, Mercado Modelo nem Bonfim, por isso
conheça um pouco  do interior visitando a cidade de Santo Amaro da Purificação,
grande centro da industria do açúcar  até o século XIX, ai visitaremos uma feira típica
da região, a Igreja de Nossa Senhora da Purificação e uma plantação de cacau.
Visitaremos a cidade de Cachoeira com seus sobrados antigos, as margens do Rio
Paraguaçu por onde se exportavam todas  as riquezas da região. Passearemos  por suas
ruas tranquilas e visitaremos uma fabrica de charutos. Almoço incluído.

4 - CITY TOUR HISTORICO (CIDADE ALTA)
Começamos o tour no Farol da Barra, onde as águas da majestosa baía de Todos os
Santos encontram o Oceano Atlântico - o famoso Farol do Forte de Santo Antônio do
século XVI, um dos cartões postais da cidade. Seguimos rumo a Cidade Histórica
percorrendo os bairros da Vitória, Campo Grande, Mercês, Piedade, Praça Castro Alves,
desembarcando na Praça Municipal com o famoso Elevador Lacerda ligação entre a
cidade baixa e cidade alta. A pé percorremos  todo o  Centro Histórico de Salvador, o
maior e mais conservado complexo arquitetônico das Américas, onde estão as Igrejas de



São Francisco de Assis a famosa “Igreja Dourada”, com o seu interior todo talhado em
madeira e folheado a ouro, Catedral Basílica construção jesuíta do século XVII.
Passeando por praças e ruas estreitas com as suas casas, pintadas em cores vivas, dos
século XVII e XVIII. Este tour apresenta dois lados distintos da cidade, o moderno e o
antigo, mostrando a expansão da cidade do Salvador ao longo dos séculos e oferece uma
boa orientação para as pessoas que desejem conhecer a cidade em profundidade.

5 - BAHIA A NOITE
O show acontece em um restaurante típico da cidade, apresentando um belo espetáculo
representativo da cultura baiana. São apresentadas as danças sagradas dos Orixás do
Candomblé; Maculelê, uma dança acrobática feita com facões, oriunda dos canaviais;
Puxada de rede, a dança dos pescadores; Capoeira, uma luta/dança de origem angolana
e Samba-de-roda, a dança mais tradicional da Bahia. Jantar incluído.

6 - CRUZEIRO AS ILHAS – (DIA INTEIRO)
Na Marina de Salvador embarcaremos numa confortável escuna rumo ao interior da
Baía de Todos os Santos maior baía do Brasil onde faremos parada em duas ilhas. A
primeira,  será na Ilha dos Frades, um pequeno paraíso de mornas águas, na belíssima
praia  da ponta de Nossa Senhora de Guadalupe para banho de mar, barracas vendem
lagostas, camarões, peixes fritos etc... De volta ao barco seguiremos para a Ilha de
Itaparica a maior da Baía de Todos os Santos  onde poderemos almoçar respirando o ar
puro deste paraíso encantado.
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1 o 2 - PLAYA DEL FUERTE: Visitamos la Playa del Fuerte, conocida como
“Polinesia brasileira” donde está situado el projeto TAMAR (preservación de tortugas
marinas). Regresando paramos para un delicioso baño de mar en la playa de Guarajuba,
una de las mas lindas playas de Bahia. Almuerzo no incluido

3 - CACHOEIRA: Bahia no és solamente playas, ni Pelourinho, tampoco mercado
Modelo y Bonfim, por esto conozca un poco del interior visitando la ciudad de Santo
Amaro, grande centro de la industria del azúcar hasta el siglo XIX, Cachoeira al lado
del Rio Paraguaçu grande puerto por onde se exportavan todas las mercaderias del
interior, no dejando de visitar en el trajecto, una plantación de caña de azúcar, una
plantación de cacao, una feria típica de la región y una fábrica de puros y cigarillos.
Almuerzo incluído.  

4 - TOUR HISTORICO: Visita al mayor complejo arquitectónico colonial de América
Latina, o Pelourinho, con sus iglesias ( incluyendo la de San Francisco) y sus sobrados
coloniales. Pasaremos por la Victória, Campo Grande y Plaza Castro Alves (corazón del
carnaval baiano)

5 - BAHIA DE NOCHE: Cena com show folclórico, donde se presentan rituales de
candomblé, maculelê, samba de roda y una fantástica presentación de capoeira. Cena de
buffet com comidas tipicas, (las bebidas no estan incluidas). Después del show regreso
al hotel.

6 - CRUCERO A LAS ISLAS: Paseo en escunas (barcos), por la Baía de Todos os
Santos, com parada en dos islas: de los Frailes e Itaparica, verdaderos paraisos
tropicales para  baño de mar. Almuerzo incluido.


