
Morro de São Paulo Bahia à Noite Bahia Mística Bahia Cultural
(Saint Paul Mont) (Bahia by night) (Mystique Bahia) (Cultural Bahia)

     Dia inteiro - Saídas sob consulta (depende das 
condições climáticas).

Situado na Costa do Dendê, Morro de São Paulo 
surpreende com sua hospitalidade e belezas 
naturais.

 Saída (Saída do Hotel até o Terminal 
Marítimo de Salvador (Saída do terminal por volta 
das 07:15h), por volta de 50 min até a Ilha de 
Itaparica)
 Ilha de Itaparica (Trajeto pela estrada onde 
atravessaremos a Ponte do Funil que liga a Ilha ao 
continente. Esse trajeto da Ilha até a Ponta do Curral 
dura em torno de 2:00h)
 Atracadouro (Em torno de 25min uma lancha 
nos levará à Morro de São Paulo. Basta algumas 
horas para você ter oportunidade de visitar um 
lugar alto astral, com praias maravilhosas e natureza 
exuberante)
 Retorno (Saída de Morro às 15:15h ( mesmo 
trajeto da ida) onde chegaremos a Salvador por 
volta das 19:30h)

Devido a possíveis imprevistos, não aconselhamos 
para clientes que possuem voo no mesmo dia do 
passeio. 
As taxas, almoço e bebidas não estão incluídos.
Recomendamos o uso de calçados e roupas 
leves,  boné e Filtro Solar.

     Whole day - Departures on request (depending 
on weather conditions).

Located on Dendê Coast, Morro de São Paulo 
surprises with its hospitality and natural beauty.

 Leaving (Leaving the hotel until Salvador Sea 
Terminal leaving the terminal around 07:15 a.m.), in 
a boat that will sail for about 50 min until Itaparica 
Island)
 Itaparica Island (Trip by road from the Island, 
crossing Funil Bridge which connects the Island to 
the continent. This trip from the Island to Ponta do 
Curral takes about 2:00 hours)
 Pier (A fast boat will take us to Morro de 
São Paulo in approximately 25 min. A few hours are 
enough to give you the opportunity to visit a high 
spirits place, with marvelous beaches and exuberant 
nature)
 Return (Leaving Morro at 03:15 p.m. (the 
same trip coming) and we will arrive at Salvador 
around 07:30 p.m)

Due to unexpected situations, we do not 
recommend to clients which have flight on the 
same day of this trip. Taxes, lunch and drinks are 
not included. We recommend taking towel, using 
shoes and light clothes, cap and sunscreen.

      Em torno de 4 horas - Dias de apresentação, 
sob consulta. (Inclui Jantar, Show, translado e guia). 
(Não inclui bebidas).

Descubra o que a Bahia tem, em um jantar seguido 
de shows com o melhor da cultura baiana.

 Candomblé (Representação estilizada de 
uma cerimônia do Candomblé, religião do culto afro-
brasileiro muito difundida na Bahia. As divindades 
conhecidas como orixás, são apresentadas com 
suas indumentárias e danças embaladas por seus 
respectivos toques musicais)
 Puxada de Rede 
 Maculelê Samba de Roda
 Capoeira 

     Around 4 hours - Show days on request. 
(Includes: Dinner, Show, transfer and tour guide). 
(Drinks are not included).

Discover what Bahia has on a dinner followed by 
shows with the best of Bahian culture.

 Candomblé (Stylized representation of a 
Candomblé ceremony, an Afro-Brazilian worship 
religion very widespread in Bahia. The deities known 
as orixás are presented with their costumes and 
dances with their respective musical rhythms)
 Pulling the Fish Net 
 Maculelê Samba de Roda
 Capoeira 

      Sob consulta (Preferencialmente segunda-feira, 
pela manhã).

Faça um tour pelos principais ícones da religião 
baiana e conheça os principais encantos e axés da 
Bahia.

 Rio Vermelho (Visita à casa de Iemanjá) 
    Federação (Visitaremos um Terreiro de 
Candomblé)  
 Banho de Pipoca (Toda segunda-feira 
é realizado o tradicional banho de pipoca pelas 
baianas na Igreja de São Lázaro. No Candomblé o 
santo recebe o nome de Omolú) (Banho de pipoca é 
opcional)
 Campo Santo (Visitaremos o mais tradicional 
cemitério da cidade (Campo Santo), onde é possível 
ver os mais belos mausoléus e esculturas da arte 
funerária)

 Memorial de Irmã Dulce (Para finalizar 
o tour, seguiremos à Cidade Baixa para visitar o 
Memorial de Irmã Dulce)

As taxas de visita banho de Pipoca, almoço e 
bebidas não estão inclusos.
Recomendamos o uso de calçados e roupas leves.

     On request (Preferably on Monday mornings).
Take a tour through the main icons of Bahian 
religion and know the main charms and “axés” of 
Bahia.

 Rio Vermelho (RedRiver) (Visit to of 
Iemanjá’s house)   Federação (we will visit a 
Candomblé Shrine)  
 Banho de Pipoca (Popcorn Cleansing) 
(Every Monday the Baianas of São Lázaro perform 
a traditional popcorn cleansing. In Candomblé the 
saint receives the name Omolú). (The popcorn 
cleansing is optional)
 Campo Santo (We will visit the most 
traditional cemetery of the city (Campo Santo) 
(Holy Field), where we will see the most beautiful 
mausoleums and sculptures of funerary art) 
 Sister Dulce Memorial (To end the tour we 
will follow to Low City to visit Sister Dulce Memorial)

Visit taxes and popcorn cleansing, lunch and drinks 
are not included.
We recommend using comfortable shoes and 
clothes.

      Em torno de 3 horas - Todos os dias pela manhã.

Se encante com a cultura e culinária baiana neste 
incrível passeio.

 Casa de Iemanjá (Visita a Casa de Iemanjá)
 Casa do Rio Vermelho (Jorge Amado) 
(Visita a casa do famoso escritor baiano Jorge 
Amado)
 Ceasinha do Rio Vermelho (Para finalizar 
nosso passeio, visitaremos a mais famosa e 
charmosa feira de Salvador, onde você encontra os 
mais variados produtos típicos da culinária baiana)
      

As taxas, almoço e bebidas não estão inclusos. 
Recomendamos o uso de calçados e roupas leves.

      Around 3 hours - Every day in the morning.

Be charmed by Bahian culture and cookery in this 
incredible tour.

 Casa de Iemanjá (Visit to Iemanjá’s House)
 Casa do Rio Vermelho (Red River House) 
(Jorge Amado) (Visit the famous writer’s house 
from Bahia Jorge Amado)
 Ceasinha do Rio Vermelho (Red River Fruit 
and Vegetable Market) (To end our tour, we will visit 
the most famous and charming market of Salvador, 
where you can find the greatest variety of typical 
products from Bahian cuisine)
      

Taxes, lunch and drinks are not included.
We recommend using comfortable shoes and 
clothes.
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City Tour Panorâmico City Tour Histórico
Passeio à Praia do Forte/
Guarajuba Passeio às Ilhas

(Panoramic City Tour) (Historical City Tour) (Tour to Fort Beach/ Guarajuba) (Islands Tour)

      Em torno de 3 horas - Todos os dias pela manhã.

Conheça alguns dos mais belos cartões postais de 
Salvador e leve a melhor lembrança da Bahia!

 Farol da Barra (Museu Náutico)     Cidade 
Baixa    Dique do Tororó (Vista das esculturas 
dos Orixás, divindades do Candomblé, construídas 
pelo artista Tati Moreno)     Arena Fonte Nova 
(Estádio reformado para realização dos Jogos da 
Copa do Mundo de 2014)     Igreja do Nosso Senhor 
do Bonfim (Famosa por suas fitas coloridas, a  sala 
dos milagres e pela lavagem das suas escadarias) 
(Visita)  Forte do Mont Serrat (Neste belo 
monumento militar, desfrutaremos a vista da Baía 
de Todos os Santos, Praia da Boa Viagem, Igreja de 
Nossa Senhora da Boa Viagem e Porto de Salvador) 
   Parada no  Mercado Modelo (Com quase 250 
boxes de puro artesanato, você pode levar as 
melhores lembranças dessa terra mágica) (Compra 
opcional)  Retorno ao hotel (Teremos a bela 
vista da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e do 
Elevador Lacerda, com 72 metros de altura, é um 
dos mais conhecidos cartões postais da cidade) 

As taxas, almoço e bebidas não estão inclusos. 
Recomendamos o uso de calçados e roupas 
confortáveis.

      Around 3 hours - Every day in the morning.

Visit the most beautiful postcards of Salvador and 
take the best souvenir from Bahia!

 Barra Lighthouse (Museu Náutico)
 Low City   Tororó Dike (Visit to the 
Orixás sculptures, Candomblé deities, made by 
artist Tati Moreno)      Arena Fonte Nova (Stadium 
renovated for the Games of the 2014 World Cup)
 Nosso Senhor do Bonfim (Our Lord of the 
Good End) Church (famous for its famous colored 
ribbons the miracles room and for the washing of its 
steps) (Visit)      Mont Serrat Fort (In this beautiful 
military monument, we will enjoy one of the most 
beautiful views of Salvador, All Saints Bay... View of 
Boa Viagem (Good Trip) Beach, Nossa Senhora da 
Boa Viagem Church and Salvador Port)
 A stop at Modelo Market (With its nearly 
250 boxes of pure handcraft, from where you can 
take the best souvenirs of this magic land) (Optional 
purchase) 
 Return to the hotel (We will have the 
beautiful view of Nossa Senhora da Conceição 
Church and of Lacerda Elevator, with its 72 meters 
height, one of the most well-known post cards of the 
city) 

Taxes, lunch and drinks are not included. We 
recommend using comfortable shoes and clothes.

      Em torno de 3 horas - Segunda à sábado pela 
tarde. Domingo e feriado pela manhã (sob consulta).

Conheça como nasceu a primeira capital do Brasil e 
se encante com a arquitetura colonial deste passeio.

 Centro Histórico (Seguindo em direção ao 
Centro Histórico, passaremos pelo Forte de São 
Diogo,  Igreja de Santo Antônio da Barra,  Igreja de 
Nossa Senhora da Vitória, Av. Sete de Setembro, 
Campo Grande e Centro da cidade)      Praça Tomé 
de Souza (Faremos uma agradável caminhada até 
a Praça Tomé de Souza, onde do Elevador Lacerda 
teremos uma belíssima vista panorâmica da Cidade 
Baixa e Baía de Todos os Santos)
 Museu da Sta Casa de Misericórdia e Igreja 
de São Francisco (Chamada de “Igreja de Ouro”) 
(Visita)
 Pelourinho (Considerado Patrimônio da 
Arquitetura Colonial e Cultural da Humanidade. Na 
Praça do Pelourinho podemos ver a Fundação Casa 
de Jorge Amado e muito mais)

As taxas, almoço e bebidas não estão inclusos. 
Recomendamos o uso de calçados e roupas 
confortáveis.

      Around 3 hours - Monday to Saturday- 
Afternoon. Sunday and Holiday - mornings – (on 
request).

Find out how the first capital of Brazil was born and 
be charmed by the colonial architecture of this tour.

 Historical Center (Proceeding toward the 
Historical Center, we will pass São Diogo Fort, 
Santo Antônio da Barra Church, Nossa Senhora da 
Vitória (Our Lady of Victory) Church, Ave. Seventh 
of September, Campo Grande (Large Field) and City 
Center)     Tomé de Souza Square (We will make a 
pleasant walk until Tomé de Souza Square, where 
from Lacerda Elevator, we will have a gorgeous 
panoramic view from the Low City and All Saints 
Bay)
 Santa Casa da Misericórdia (Holy House of 
Mercy) Museum and São Francisco Church (Called 
the “Golden Church”) (Visit)     Pelourinho (Pillory) 
(Considered a Heritage of the Cultural and Colonial 
Architecture of Humanity. At Pelourinho Square we 
may see the Casa de Jorge Amado Foundation and a 
lot more)

Taxes, lunch and drinks are not included. We 
recommend using comfortable shoes and clothes.

      Dia inteiro - Todos os dias.

Cartão postal da Bahia, a Praia do Forte é 
conhecida por sua beleza, simplicidade e suas lindas 
tartarugas.

 Saída (Tour com vista panorâmica de 
algumas praias da cidade, tais como, Rio Vermelho, 
Amaralina, Jardim de Allah, Jaguaribe, Piatã e 
Itapuã, em seguida, vamos pela Estrada do Coco, 
Litoral Norte da Bahia, desfrutando das belas 
paisagens até nosso destino)     Praia do Forte 
(Caminharemos pela charmosa vila da região, antiga 
Vila dos Pescadores , que hoje se transformou numa 
grande vila comercial com várias opções de lojinhas 
de artesanatos, variados tipos de roupas e trajes de 
banho)   Projeto Tamar (Projeto de proteção 
às tartarugas marinhas) (visita opcional)     Banho 
de mar e Almoço (Poderá ser Praia do Forte ou 
Guarajuba, isso vai depender das marés, geralmente 
a opção escolhida é Guarajuba, por ter um mar 
convidativo)

As taxas, almoço e bebidas não estão inclusos. 
Recomendamos levar toalha, o uso de calçados e 
roupas leves, boné e filtro solar.

      Whole day - Every day.

A Postcard from Bahia, Praia do Forte is known for 
its beauty, simplicity and its beautiful turtles.

 Starting (The trip starts as a tour with 
panoramic view of some city beaches such as Rio 
Vermelho, Amaralina, Jardim de Allah, Jaguaribe, 
Piatã and Itapuã, following we go through Estrada 
do Coco (Coconut Road), Bahian North Shore of, 
enjoying the beautiful landscapes until we reach 
our destination)     Praia do Forte (We will walk 
through the charming villa of the region, the old 
Fishermen’s Villa, which nowadays has become 
a large commercial villa with several options of 
little handcraft shops and various clothes and 
swim suit shops)       Tamar Project (Sea turtle 
protection project) (optional visit)     Sea bathe and 
lunch (This may be in Praia do Forte or Guarajuba 
depending on the tides. Usually the option chosen 
for lunch and bathing is Guarajuba, due to having an 
inviting sea)

Taxes, lunch and drinks are not included. 
We recommend taking towel, using shoes and light 
clothes, cap and sunscreen.

      Dia inteiro - Todos os dias.

Se encante com a Baía de Todos os Santos e uma 
vista pra lá de abençoada.

 Ilha dos Frades (Desfrutaremos das águas 
cristalinas e mornas, por volta de 3 horas para banho 
de mar, a Ilha, recebeu a bandeira azul por ser 
exemplo em gestão ambiental)
 Ilha de Itaparica (A embarcação atracará 
na Marina de Itaparica, no píer está localizado o 
Restaurante Portal das Águas, lá reuniremos nosso 
grupo para almoço) ( Opcional- não incluso)
 Visita à cidade histórica de Itaparica 
(Famosa pela Fonte da Bica (Fonte de água doce), 
casa de Vinícius de Moraes, João Ubaldo Ribeiro 
e muitas histórias que envolvem essa pequena e 
charmosa cidade)      

As taxas, almoço e bebidas não estão inclusos. 
Recomendamos levar toalha, o uso de calçados e 
roupas leves, boné e filtro solar.

      Whole day - Every day.

Be charmed by All Saints Bay and a more than 
blessed view.

 Frades (Friars) Island (We will enjoy the 
crystalline and warm waters for about 3 hours for 
bathing in the sea. The Island has received the 
blue flag for being an example of environmental 
management)
 Itaparica Island (The boat will moor on the 
pier where Portal das Águas Restaurant is located 
and we will gather for lunch) (Optional - not 
included)
 Visit to the historical city of Itaparica 
(Famous for its Fonte da Bica (fresh water fountain), 
Vinícius de Moraes and João Ubaldo Ribeiro’s houses 
and many stories involving this small and charming 
town)      

Taxes, lunch and drinks are not included. 
We recommend taking towel, using shoes and light 
clothes, cap and sunscreen.
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Call Center: +55 71 3205.1400

reserva@privetur.com.br

www.privetur.com.br

Rua Manuel Andrade, no55 - Edf. Emp.
Manuel Gomes de Mendonça, S/ 310 
e 311, Pituba Ville - Salvador - Bahia - 
Brasil.

Lojas: Deville | Portobello | Monte
Pascoal Vila Galé Salvador | Bahia 
Othon Palace | Ibis Salvador 

Contatos:


