
 

ROTEIRO DE VIAGEM – PORTO SEGURO 

Praias, história e badalação estão em Porto Seguro 
Com 85 quilômetros de litoral e piscinas naturais ideais para a prática de mergulho, Porto Seguro carrega o 

título de um dos destinos mais procurados do país, aliando natureza exuberante, história do Brasil e muita 

agitação. A região, conhecida como Terra do Descobrimento, abriga cerca de 20 praias e tem excelente 

infraestrutura voltada ao turismo. Aproveite a oportunidade e conheça os famosos distritos de Arraial d’Ajuda e 

Trancoso.  

 

1 Dia - PORTO SEGURO 

Chegada ao Aeroporto Internacional, onde no desembarque serão recepcionados pela equipe com uma 

placa personalizada e em seguida encaminharemos até os nossos veículos, e os conduziremos de acordo 

com aquisição do hotel. 

2 Dia - PORTO SEGURO 

Conheceremos a parte alta de Porto Seguro, onde se localiza a Vila de Nossa Senhora da Pena, fundada 

no século XVI e considerada o primeiro núcleo habitacional do nosso país. No local, teremos um show 

de capoeira e maculelê, e depois poderemos degustar o famoso acarajé, tapioca recheada, o cacau, o 

chocolate caseiro, além de sucos de frutas típicas da região. Conheceremos ainda, três praças, onde 

teremos três das igrejas mais antigas do Brasil, além do Museu de Porto Seguro, que funciona no prédio 

da antiga “casa de câmara e Cadeia”, e do Marco Padrão de Posse. (City Tour, Passeio incluso na viagem). 

3 Dia - PORTO SEGURO 

Dica: Passeio à Trancoso (OPCIONAL) – Descoberto pelos hippies nos anos 70, é um povoado exótico e 

místico. Suas vielas e casas históricas somadas às praias de beleza rara levam à região, famosos e 

visitantes de todos os cantos do mundo. O roteiro é quase obrigatório a todos que visitam a Costa do 

Descobrimento, no sul da Bahia. Um destino charmoso e tranquilo, com total harmonia com a natureza. 

Uma filial do paraíso na Terra. 

4 Dia - PORTO SEGURO 

Dica: Passeio ao Arraial d’Ajuda (OPCIONAL) – Traduz o bom gosto aplicado ao rústico e requinte, 

oferecendo charme e esbanjando harmonia e tranquilidade aos seus visitantes. Conhecer “Arraial”, assim 

chamado intimamente, é simplesmente está num paraíso repleto de belas praias com falésias e 

paisagens magníficas, além de se ter a oportunidade de conhecer a Rua do Mucugê, considerada a Rua 

mais charmosa do Brasil. A praia de Pitinga, em Arraial, possui em seu entorno recife de corais, tornando 

o mar calmo para banho. 

5 Dia - PORTO SEGURO 

Dica: Passeio a Fluvial/Coroa Alta (OPCIONAL) - Navegação do estuário do Rio João de Tiba e pela Orla 

de Santo André. Roteiro de paisagens belíssimas, com perspectiva de estarmos dentro de um quadro, 

cuja pintura é a própria natureza. Ilhas, canoas, banho de praia em alto mar, banco de resíduos de 

corais, recifes naturais, mangues, Vilas de Pescadores, rio contornando canais, refúgio de pássaros e 

uma orla com belos coqueirais, compõe os mais belos passeios e cenários da região. 

6 Dia - PORTO SEGURO 

Dica: Passeio ao Parque Aquático (OPCIONAL) - Localizado na Praia do Mucugê, o empreendimento 

possui tecnologia em harmonia o com o meio ambiente, constituindo uma beleza impar em meio a uma 



reserva de Mata Atlântica. No parque, você vai se divertir com os mais sensacionais brinquedos: piscina 

de ondas, rio com correnteza, quadra de esporte e playground, além de tobogãs gigantes que alcançam 

incríveis velocidades em queda livre. 

7 Dia - PORTO SEGURO 

Dica: Passeio ao Recife de Fora (OPCIONAL) - Considerado uma das maiores plataformas de recifes de 

corais da costa brasileira e uma das mais completas em biodiversidades do Atlântico Sul. Ideal para 

mergulho de flutuação em piscinas naturais em alto mar, onde são encontradas 16 das 21 espécies de 

corais existentes no Brasil, além de uma grande quantidade de peixes. 

8 Dia - PORTO SEGURO 

Traslado para o Aeroporto em horário estipulado pelo receptivo local e embarque para a cidade de 

origem. 

MAIS PASSEIOS 

PRAIA DO ESPELHO 

Localizada no distrito de Caraíva, a 91 quilômetros de Porto Seguro, exibe águas cristalinas e é uma das praias 

mais visitadas da região, além de ser considerada uma das mais bonitas do Brasil. Possui vários mirantes, 

falésias, bares e restaurantes. O mar costuma ser calmo e cristalino, formando piscinas naturais ideais para 

mergulho em um cenário de tirar o fôlego. 

PRAIA DO MUTÁ 

Localizada a 14 quilômetros do centro, é a praia perfeita para fugir da agitação. O mar calmo forma várias piscinas 

naturais, repletas de peixes coloridos na maré baixa. A Mata Atlântica exuberante se estende praticamente 

intocada por toda costa, de Ponta Grande até a Reserva Indígena de Coroa Vermelha, emSanta Cruz 

Cabrália, cenário da primeira missa rezada em terras brasileiras. 

PASSARELA DO DESCOBRIMENTO 

Misto de shopping center ao ar livre e zona boêmia, a Passarela do Descobrimento (antiga Passarela do Álcool) 

fica no centro e oferece muitas opções de restaurantes, lojas, bares e barracas de coquetéis. Um dos drinks mais 

famosos é o capeta (com vodca, leite condensado, canela, guaraná em pó, mel e gelo). Da passarela é possível 

observar o encontro do rio Buranhém com o mar e as construções preservadas do século 18, que exibem cores 

vibrantes e são tombadas pelo Patrimônio Histórico. 

 

PASSEIO DE CHALANA 

Animado passeio de barco pelo rio João de Tiba, do município de Santa Cruz Cabrália até a praia de Santo 

André, onde há tempo livre para banho no mar de águas calmas e cristalinas. O povoado é pequeno e acolhedor, 

preservando assim o visual paradisíaco formado pela Mata Atlântica, recifes e coqueirais. Você pode desfrutar 

um dia inteiro num dos locais mais bonitos da Bahia e contar com serviço oferecido por barracas ao longo da 

praia, que servem petiscos, bebidas, cadeiras e guarda-sóis. 

 


