
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com quase 500 anos de história e 700 habitantes, as ruas de areia da vila nos deixam presos no 
tempo e com aquela vontade de nunca mais ir embora! O gostoso rio que corta a vila, completa o 
cenário das casas coloridas e suas construções rústicas. A noite não deixa a desejar: muitos lugares 
de gastronomia refinada e um céu estrelado que aquece o coração da gente! 

 Guia acompanhante MTur 

 Diárias com café da manhã 

 Hospedagem na Vila de Caraíva 

 Kit bordo Blue Coffee 

 Traslado completo para a Vila (LD semi-leito @marlimazulturismo e estrada de chão) 

 Travessia de barco para vila 
 

 Passeio de buggy para Corumbau – a partir de R$100,00 

 Descida de Boia no Rio Caraíva – a partir de R$50,00 
 

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


 

1º DIA – 01/04/2021 

 Embarques 

 Lanche de ida 

 Parada para jantar 
 

 
2º DIA – 02/04/2021 

 Mudança de transporte 

 Travessia de barco (5 min) 

 Café da manhã (incluso) 

 Dia livre 
 
3º DIA – 03/04/2021 

 Café da manhã 

 Passeio de Buggy para Corumbau (OPCIONAL) 

 Tarde e noite livres 
 
4º DIA – 04/04/2021 

 Café da manhã 

 Passeio de lancha com descida de boia (OPCIONAL) 

 Check-out às 12h30min 

 Retorno ao ES às 14h30min 
 
 

  –

LOFT ATÉ QUATRO PESSOAS – Três diárias com café da manhã 

 Parcelado por depósito/transferência: de R$897,00 por R$791,00  

 Picpay @bluetrip: de R$917,00 por R$809,00  

 Cartão em 6x escritório: de R$948,00 por R$835,00  

 Cartão em 3x no site: de R$997,00 por R$879,00  
  
CASAL/DUPLO SOLTEIRO – Três diárias com café da manhã  

 Parcelado por depósito/transferência: de R$931,00 por R$824,00  

 Picpay @bluetrip: de R$952,00 por R$842,00  

 Cartão em 6x escritório: de R$982,00 por R$870,00  

 Cartão em 3x no site: de R$1.034,00 por R$915,00 

Na Blue você ganha até 10% de cashback. Para acumular basta viajar conosco ou trazer novos 
amigos que ainda não tenham viajado com a gente. Para mais informações, consulte regulamento 
no site.  
 

https://www.booking.com/hotel/br/canto-dos-gorocas.pt-br.html


 

 
20h00min - Agência Blue Trip, Itaparica, Vila Velha 
20h30min - Rodoviária de Vitória 
21h00min - Bob's, Praça dos Namorados, Vitória 
21h30min - EPA de Laranjeiras, BR 101, Serra  

• Valores acima podem ser parcelados por depósito/transferência até o mês da viagem; 

• Parcelamento por cartão: em até 6x, conferir parcelamento com a equipe da Blue; 

• Trabalhamos com as contas bancárias do SICOOB e INTER; 

• Realizamos a emissão de boletos bancários, com acréscimo de taxa de serviço no valor de R$3,50 por boleto 

emitido; 

• 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; 

• 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 chamar nos canais abaixo: 

Atendimento rápido: (27) 3072 – 1808  
Whatsapp: (27) 981193586 

E-mail: reservas@agenciabluetrip.com 
 
 

Para ver fotos dessa viagem, clique na logo abaixo! 
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