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PORTO SEGURO COM FREI ROGÉRIO
& LUIZ EM MARÇO 2022

01ª Dia – 16/03/2022 - QUARTA-FEIRA
FLORIANÓPOLIS – PORTO SEGURO - Em horário combinado embarque em Florianópolis com
destino a Porto Seguro. Desembarque, retirada da bagagem e transfer para o hotel. Check-in e
restante do dia livre. Pernoite no Hotel em Porto Seguro.
02ª Dia – 17/03/2022 - QUINTA-FEIRA
PORTO SEGURO - Após o café da manhã, city tour com guia local no Centro Histórico de Porto
Seguro onde vamos conhecer um pedaço do Brasil de ontem pela cidade alta, com construção do
séc. XVI como as Igrejas: São Benedito (1549), Igreja Matriz de Nossa Sra.da Pena (1535), Igreja
da Misericórdia (1526), as ruínas do primeiro colégio jesuíta do Brasil, o paço Municipal (1773) e
de hoje que é a sua parte baixa (antiga prisão) que serve como museu com imagens e móveis do
Séc. XVII e XVIII e a parte alta como gabinete do Prefeito. Finalizando o marco de posse das terras
brasileiras trazidas por Gonçalo Coelho (1503). Vamos visitar também o Memorial da Epopéia que
é uma incrível viagem ao passado, conhecendo fatos, estratégias e personalidades que
alavancaram a Expansão Ultramarina Portuguesa e o conseqüente “Achamento” do Brasil. Após o
término das visitas retorno ao hotel para aproveitar o hotel e praia. Pernoite no Hotel em Porto
Seguro.
03ª Dia – 18/03/2022 - SEXTA–FEIRA
PORTO SEGURO - Após o café da manhã, visitaremos o vilarejo de Coroa Vermelha e a Cruz que
é um marco para a história, onde foi a realizada a 1ª missa no Brasil. Seguimos para Cabrália para
visita da parte histórica e em seguida teremos tempo para celebrar uma missa na Igreja de Nossa
Senhora da Conceição. Ao término, parada na Reserva da Jaqueira para conhecer de perto como
vivem os índios pataxós e aprender com eles como preservar a Mata Atlântica, conhecendo um
pouco da sua história, costumes, plantas medicinais, como caçavam e os segredos da natureza,
incluindo um delicioso almoço local. Ao término do passeio retorno ao hotel. Após o jantar iremos
para o Arraial Night em Arraial D’ Ajuda que conta com ótimas atrações como caminhar pela
‘’Broadway’’, Rua do Mucugê e Beco das Cores que é de tirar o fôlego, assim como saborear os
drinks e as delícias da diversificada gastronomia oferecida pelos bares e restaurantes, finalizando
com as variadas de lojas de grifes nacionais e internacionais oferecendo o melhor da confecção.
Retorno ao hotel e pernoite em Porto Seguro.
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04ª Dia – 19/03/2022 - SÁBADO
PORTO SEGURO: Dia livre para curtir o hotel e praia ou ainda aproveitar para conhecer a região
com passeios opcionais como a Praia de Trancoso, a Vila Arraial D’ Ajuda, Praia do Espelho,
entre outros. Pernoite no Hotel em Porto Seguro.
05ª Dia – 20/03/2022 - DOMINGO
PORTO SEGURO – FLORIANÓPOLIS – Após o café da manhã e em horário combinado, saída
para o aeroporto de Porto Seguro. Check-in e embarque para Florianópolis.
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
1. Passagem aérea FLN/BPS/FLN com taxas de embarque, em classe econômica, incluída 1
bagagem despacha de até 23kg e uma de 08 kg de mão.
2. Transfer Aeroporto de Porto Seguro/Hotel/Aeroporto de Porto Seguro.
3. 04 Pernoites em apto duplo standard conforme o hotel escolhido.
4. Seguro viagem com cobertura de R$ 20.000 individual.
5. Coordenador de viagem da Ponto de Partida Operadora.
PASSEIOS INCLUÍDOS:
1. City Tour com guia local no Centro Histórico de Porto Seguro.
2. Visita ao Memorial da Epopéia (entrada incluída).
3. Visita a Reserva da Jaqueira com almoço (sem bebidas e com entrada incluída).
4. Visita ao vilarejo de Coroa Vermelha e Santa Cruz de Cabrália com missa.
5. Passeio noturno ao Arraial Night em Arraial D’ Ajuda (com travessia de balsa incluída e 4 horas
de duração).
- HOTEL PORTOBELLO RESORT (COM CAFÉ DA MANHÃ) - portobellopraia.com.br/
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO TRIPLO: R$ 3.220,00
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO: R$ 3.320,00
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO SINGLE: R$ 3.970,00
FORMA DE PAGAMENTO PARA FECHAMENTO EM:
ABRIL/21: ENTRADA DE 10% + 10X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO.
MAIO/21: ENTRADA DE 10% + 09X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO.
JUNHO/21: ENTRADA DE 10% + 08X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO.
JULHO/21: ENTRADA DE 10% + 07X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO.
AGOSTO/21: ENTRADA DE 10% + 06X COM CHEQUE OU BOLETO BANCÁRIO.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
• Deslocamento das cidades de origem até Florianópolis.
• Refeições e bebidas não mencionadas.
• Deslocamento dentro das cidades.
• Compras, despesas pessoais no hotel.
• Atividades opcionais.
• Tudo mais que não estiver no item serviços incluídos.
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES:
1 - Embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL COM FOTO (carteira de motorista ou identidade, ambos em perfeitas
condições). Certidão de Nascimento original somente será aceita para crianças até 11 anos.
2 - VACINA DA FEBRE AMARELA não é exigida, mas recomendamos. Você pode tomar esta vacina
em qualquer posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto da
ANVISA pela Carteira Internacional de Vacinação.
3 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro.
4 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações,
cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item
que terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força
maior, alheios à vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito
a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado
e contratado EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima,
tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade: a segurança dos viajantes; a
continuação da viagem, a conclusão do roteiro.
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou
ocorrências climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e trem,
quando houver.
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta
devolverá os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações.
5 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de
valores.
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