Porto Seguro Express – 5 DIAS
1º dia – BELO HORIZONTE / JOÃO MONLEVADE/ IPATINGA / GOV. VALADARES / TÓFILO OTONI / PORTO
SEGURO – QUARTA-FEIRA
Partida às 17:00 horas, do Terminal Turístico JK, Loja 04, em viagem através da região do Vale do
Aço até Ipatinga. Prosseguindo, passagem por grandes e importantes cidades de Minas Gerais e Bahia.
2º dia – PORTO SEGURO – QUINTA FEIRA
Chegada e hospedagem previstas para o fim da manhã. Após hospedagem, traslado para a praia, tarde
inteiramente livre para conhecer a pitoresca cidade de Porto Seguro, com sua famosa passarela do
Alcool. Noite Livre.
3º dia – PORTO SEGURO - SEXTA -FEIRA
Após o café da manhã, city tour visitando os principais pontos turísticos da cidade, tais como: cidade
histórica, localizada na parte alta de Porto Seguro, com uma bela vista para o mar, a Igreja N.Sra. da
Pena, ruínas do Colégio dos Jesuítas e outros. Prosseguimento através da orla marítima, conhecendo
a praia do Cruzeiro, Curuípe, Itacimirim, Mundaí, Taperapuan, Rio dos Mangues e Coroa Vermelha. Tempo
livre para a praia. Retorno ao hotel. Noite livre.
4º dia – PORTO SEGURO – SÁBADO
Dia livre para a praia. Sugerimos passeio opcional ao vilarejo Arraial D Ajuda, construído no alto da
falésia que herdou o nome de uma das naus de Tomé de Souza. Suas ruas são estreitas, porém
charmosas, onde se localiza a famosa Broadway (prelúdio da agitação noturna de Arraial) com suas
belas praias. Sugerimos passeio opcional a Trancoso, vilarejo localizado a 25 KM de Arraial, com suas
praias paradisíacas. Retorno ao hotel.
Noite livre.
5º dia – PORTO SEGURO/ TEÓFILO OTONI / GOV. VALADARES / IPATINGA / JOÃO MONLEVADE / BELO
HORIZONTE – DOMINGO
Após o café da manhã viagem de retorno para Belo Horizonte. Desembarque no mesmo local da partida.
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.
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