
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Serão mais de 10 praias na trilha pelo litoral de Guarapari para você conhecer mais do seu quintal! Conhecida 
por poucos, as praias nos encantam com tons de verde e azul, rodeadas de natureza e lugares deliciosos para 
aproveitar o dia! Banho de mar, sol e sombra nas castanheiras. Opção certa para quem ama o verão! 
 
 

• Traslado executivo climatizado 
• Guia acompanhante credenciado 
• Serviço de bordo completo 
• Sorteio de brindes 
• Cash Trip ativo – cashback após passeio 
• Visitas: Praia do Morcego, Perocão, Boião, Três Praias, Adventista, Aldeia, Cerca e muito mais! 
 
 

Veja aqui algumas fotografias. 

• 7h00 – Vila Velha 
• 7h30 – Vitória 
• 8h00 – Cariacica 
Embarques podem sofrer alteração de 40min para mais ou menos. 

https://www.agenciabluetrip.com/product-page/litoralguarapari


 

Parcelado por depósito/transferência: R$71,00 

Parcelado no site: R$79,00 
 

 Trabalhamos com as contas bancárias do SICOOB e INTER, e com valores especiais para PICPAY; 

 Realizamos a emissão de boletos bancários, com acréscimo de taxa de serviço no valor de R$3,00 por 
boleto emitido;

 Viagens promocionais não acumulam Cash Trip – clique e saiba mais; 

 Consulte a disponibilidade de vagas antes de efetuar a compra no site;  

 Cortesia para crianças de até 5 anos, indo no colo no ônibus; 

 Parcelamentos por depósito/transferência devem estar quitados até 7 dias antes da viagem; 

 Horários de embarque não possuem tolerância de atraso, chegar com 20 minutos de antecedência 
para acerto de mapa de cadeiras e bagagens; 

 Embarques não serão permitidos sem apresentação de documento com foto; 

 Roteiro poderá sofrer alteração caso não existam condições técnicas/condições operacionais para 
sua realização; 

 A Blue não trabalha com copos descartáveis durante suas viagens. Você pode trazer a sua caneca de 
casa ou adquirir um dos nossos copos colecionáveis; 

 É proibido o consumo de bebidas alcóolicas no interior do veículo responsável pelo translado do 
grupo;

Dúvidas ou negociação do seu pacote, não hesite em nos contatar nos canais abaixo: 
(27) 3072 – 1808 / 27 996012082 (clique no número) 

 
SIGA-NOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK 

@AGENCIABLUETRIP 
/AGENCIABLUETRIP 

https://460a4c7d-d664-4130-a3a1-8685071ca61d.filesusr.com/ugd/2fff01_9781692e49bc44ce881c92e109bcc717.pdf
https://www.agenciabluetrip.com/product-page/chapada-dos-veadeiros
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527996012082&text=Ol%C3%A1%2C%20Blue!%20Tudo%20bem%3F%20

