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Grupo Morro de São Paulo – 02/04 a 07/04/22 
 

 
 

Informações detalhadas da viagem 
 

1º dia – 02/04 – Sabado - Embarque para Salvador-BA   

Apresentação no Aeroporto de Guarulhos em horário a ser comunicado, para embarque 
com destino a Salvador-BA. Nosso voo será às 06:50hs com previsão de chegada em 
Salvador às 09:10hs.  A cia aérea será a 

 

Lembrando que a cia aérea poderá alterar o voo em até 72hs antes do embarque. 

Após chegada no Aeroporto de  Salvador,  teremos translado para o Morro de São 
Paulo através de Onibus e Catamarã. 

       

O tempo de translado do Aeroporto de Salvador ao Porto, onde embarcaremos no 
Catamarã com destino à Morro de São Paulo é de aproximadamente 1h.  O tempo da 
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travessia do Porto de Salvador para Morro de São Paulo é de aproximadamente 
2h30min.     
O transfer de Salvador para Morro de São Paulo poderá ser alterado de Catamarã 
(maritimo) para semi terrestre. Neste caso será incluído o maior trecho através de 
onibus. Dependerá das condições climáticas que permitam a navegação do catamarã 
ou não. 

Ao desembarcarmos no Cais em Morro de São Paulo faremos uma caminhada em torno de 
15 minutos até a Pousada Patuá do Morro, onde ficaremos hospedados. Cada um será 
responsável por sua bagagem, por isto recomendamos levar a menor mala possivel para 
esta viagem. No atracadouro há um serviço de carregadores que pode ser contratado para 
levar sua bagagem até a pousada. Este serviço é executado com carrinhos de mão e é 
cobrado em torno de R$ 20,00 a R$ 30,00 por mala.(não incluso no pacote). 

    

Agora vamos falar um pouco da "Pousada Patuá do Morro, onde ficaremos 
hospedados. 

 

Uma pousada recém inaugurada com 92 suítes padronizadas, modernas e bem equipadas, 
e lazer com piscina, deck, bar molhado e espaço relax em meio aos jardins, integrados a 
área verde do entorno por uma arquitetura moderna com decoração sofisticada e alegre.  
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-O restaurante da pousada serve apenas o café da manhã. Permanece fechado para 
almoço e jantar.  
-Não há "Room service".( Serviço de atendimento de lanches servidos no apartamento). 
-O bar da piscina funciona com lanches e petiscos até às 19:30hs.  

Após check-in na Pousada Patuá do Morro a tarde será livre. 

2º dia -  03/04 - Domingo -: Passeio da Gamboa - Incluído no Pacote 

A Praia da Gamboa está localizada na Ilha de Tinharé, ao lado do Morro de São Paulo. Um 
passeio diferente com um atrativo único na região: o banho de argila! 

Este passeio será realizado através de barco e teremos a oportunidade de conhecer 
lugares maravilhosos de Morro de São Paulo. 

         

Gamboa é um pequeno vilarejo de pescadores pertencente ao município de Cairu. Fica na 
Ilha de Tinharé e é vizinho da vila de Morro de São Paulo. Pela sua proximidade à vila, 
muitos pensam que a praia da Gamboa faz parte de Morro de São Paulo,      porém é outro 
povoado.   

Entre todas as praias de Morro de São Paulo, uma das que mais se destaca por sua 
tranquilidade e beleza é a Praia da Gamboa.      É uma praia que oferece uma longa e 
larga faixa de areia branca e um mar calmo. 

Antes de chegar à praia você encontrará uma enorme parede de argila, 
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local onde os nativos acreditam existir propriedades medicinais. A praia oferece uma boa 
estrutura com barracas e alguns restaurantes, propiciando aos turistas uma experiência 
para que fiquem bem mais do que apenas uma tarde no local. 

Uma parte da Praia da Gamboa se chama Praia Linda e é neste ponto que ficam a maioria 
dos turistas, assim como as barracas de praia, nelas você encontrará todas as delícias 
típicas da comida baiana, além de claro, de uma bebida bem gelada. 

Como será nosso passeio: Passaremos pela Ilha dos Caitás, 3ª Praia,  onde faremos 
nossa primeira parada e mergulharemos em suas piscinas naturais, 

     

passando pela 2ª e 1ª Praia, conhecendo a redondeza do FORTE DE TAPIRANDU (Local 
Histórico de muitas BATALHAS). 
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Nossa 2ª parada será para um banho de argila. Nossa 3ª parada será em um banco de 
areia, que se forma na maré baixa. 

Nossa 4ª parada será em Gamboa do Morro, uma Vila de Pescadores, onde almoçaremos 
(almoço não incluso). 

Este passeio terá inicio às 10:00hs, com saída da 3ª Praia. Retornaremos à Morro de 
São Paulo por volta das 15:30hs / 16:00hs. 

 

3º dia – 04/04 – Segunda Feira - : Dia Livre 
 

Voce decide o que irá fazer. Poderá ficar na pousada ou nas praias próximas. A 2ª e 3ª 
praias estão em torno de 400m de distancia da pousada. Também poderá passear pela 
Vila que está em torno de 700m da pousada. 

      

4º dia – 05/04 – Terça Feira - :  Passeio a Garapuá  
Incluso no Pacote para quem optou por dois passeios. 
 
Uma praia belíssima, isolada entre manguezais, e quase deserta. Tem apenas um 
pequeno vilarejo de pescadores e alguns restaurantes nos seus quase dois quilômetros de 
praia com águas profundas e quentes. De todas as praias de Morro de São Paulo, é a 
única sem corais, somente fundo de de areia. Este passeio é através de veiculos 4x4 ou 
carreta tracionada por trator. 
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5º dia – 06/04 – Quinta Feira: Dia Livre 

Voce decide o que irá fazer.Como sugestão tem a Tirolesa. Descer de Tirolesa em Morro 
de São Paulo, é sem dúvida nenhuma, uma das experiências mais inesquecíveis que você 
viverá na vila. Sentir a adrenalina a mil, contemplando um visual surpreendente.  E a noite 
vc poderá vivenciar a vida noturna de Morro de São Paulo, que é simplesmente fantástica. 

        

  

6º dia – 07/04 - Quinta Feira - Retorno para Guarulhos 

Neste dia retornaremos para nossa cidade. As informações para o nosso retorno serão 
dadas em tempo, durante a viagem, pois dependerá das condições climáticas.  Nosso 
horário do voo de retorno será as 20:30hs com previsão de chegada em Guarulhos ás 
23:10hs. 

 

Incluído no Pacote 

1- Transporte Aéreo de Ida e Volta Saindo Aeroporto de Guarulhos. Incluído 1 bagagem 
despachada de até 23kg. 
2- Translados de Chegada e de Saida - Aeroporto Salvador / Morro de São Paulo. 
3- Hospedagem na Pousada Patuá do Morro incluindo café da manhã. 
4-Passeio para Gamboa  
5-Passeio para Garapuá se escolhido dois passeios no pacote. 
6- Seguro Viagem.  
 

Não Incluído no Pacote 

-Barco durante o passeio para as piscinas naturais de Garapuá. 
-Qualquer tipo de refeição ou bebidas. 
-Transporte de bagagem entre o Cais de Morro Alto e a Pousada e vice versa.  
-Transporte de Ida e/ou Volta para o Aeroporto de Guarulhos. 
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Valores 

São duas opções de pacotes. 
Com um ou dois passeios, conforme detalhado abaixo: 
 
Apto Duplo com um passeio: para Gamboa 
Preço por pessoa R$ 2.980,00 hospedada em apto duplo. 
 
Apto Duplo com dois passeios: Gamboa e Garapuá 
Preço por pessoa R$ 3.090,00 
 
Apto Triplo com um passeio: para Gamboa 
Preço Por Pessoa R$ 2.870,00 hospedada em apto triplo. 
 
Apto Triplo com dois passeios: Gamboa e Garapuá 
Preço por pessoa R$ 2.980,00 
 
 
 

Pagamento 

-Pagamento através de boletos da agência em até 5X sem juros. Sendo que a ultima 
parcela deverá ser paga até 01/04/22. 
-Consulte pagamento parcelado em até 10X com inclusão de juros. 
  
 

Atenção!!! 
 

Os preços e formas de pagamento aqui divulgados são para a 
1ª etapa de vendas, que compreende 29 lugares. 
Após a venda destes lugares, as vendas de novos pacotes 
serão sob consultas, conforme disponibilidade e preços.   
 
 
 

Politica de Cancelamento 

-Em caso de cancelamento da viagem em até 30 dias antes do 
embarque haverá multa de 30%. O reembolso do saldo será 
efetuado em até 90 dias. 
-Cancelamento de 29 dias até a data de embarque não haverá 
reembolso 
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