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Para quem estava pedindo praia no carnaval da Blue, seu momento chegou! 

Preparamos um lugar delicioso recheada de praias de água morna, piscinas naturais, matas nativas, natureza 
preservada, pôr do sol encantador e um céu estreladíssimo na lua nova! Venha curtir o bloquinho de rua do 

carnaval da Bahia ;D 
 
 

• Traslado DDL LEITO TOTAL 
• Guia acompanhante credenciado 
• Traslado de lancha para Ilha de Boipeba  
• 4 diárias com café da manhã Pousada Horizonte Azul 
• Caminhada para Praia de Cairu 
• Serviço de bordo completo 
 
 

• Volta Ilha de Boipeba 
• Dia em Morro de São Paulo 
• Passeio de Trator para Moreré com caminhada para Bainema 
 
 

1º DIA – 12/02/2021 (sexta) 
• Embarques em Vila Velha, Vitória e Serra – possíveis embarques em cidades à caminho; 
• Parada obrigatória para jantar; 

 
2º DIA – 13/02/2021 (sábado) 
• Para obrigatória para café da manhã 
• Travessia de lancha para Ilha de Boipeba 

https://www.agenciabluetrip.com/product-page/ilha-de-boipeba-ba


 

• Chegada na Pousada Horizonte Azul para guardamos os pertences 
• Caminhada para Praia de Cairu
3º DIA – 14/02/2021 (domingo) 
• Café da manhã 
• Passeio opcional para Volta Ilha 
• Noite livre 
 
4º DIA – 15/02/2021 (segunda) 
• Café da manhã 
• Passeio opcional para Moreré e Bainema 
• Noite livre 
 
5º DIA – 16/02/2021 (terça) 
• Café da manhã  
• Passeio opcional para Morro de São Paulo 
• Noite livre 
 
6º DIA – 17/02/2021 
• Café da manhã 
• Check out, às 10h30min 
• Retorno de lancha para Graciosa 
• Almoço em Valença/BA 
• Retorno ES 
 
 

16h00min – Agência Blue Trip - Itaparica, Vila Velha 
16h30min – Rodoviária de Vitória 
17h00min – Bob’s, Praça dos Namorados, Vitória 
17h30min – Supermercado EPA de Laranjeiras, BR 101, Serra 
 
 

CHALÉ DE MADEIRA 1 – Quíntuplo com duas camas de casal + uma de solteiro  
De R$1.702,00 por R$1.630,00 parcelado por depósito mensal  
De R$1.797,00 por R$1.683,00 parcelado no cartão no escritório em até 6x; 
De R$1.891,00 por R$1.771,00 parcelado no cartão no site em até 3x; 
 
CASA VERDE – Quádruplo Casal + beliche  
De R$1.792,00 por R$1.679,00 parcelado por depósito mensal  
De R$1.892,00 por R$1.772,00 parcelado no cartão no escritório em até 6x; 
De R$1.991,00 por R$1.865,00 parcelado no cartão no site em até 3x; 
 
SUÍTE COM VENTILADOR – Dupla Casal ou dois solteiros  
De R$1.867,00 por R$1.749,00 parcelado por depósito mensal  
De R$1.971,00 por R$1.846,00 parcelado no cartão no escritório em até 6x; 
De R$2.074,00 por R$1.943,00 parcelado no cartão no site em até 3x; 
 
SUÍTE COM AR CONDICIONADO – Tripla Casal + solteiro  
De R$1.945,00 por R$1.822,00 parcelado por depósito mensal  
De R$2.053,00 por R$1.923,00 parcelado no cartão no escritório em até 6x; 



 

De R$2.161,00 por R$2.024,00 parcelado no cartão no site em até 3x; 
CHALÉ DE MADEIRA COM COZINHA – DPL independente cama de casal + DPL independente com casal e duas 
de solteiro  
De R$2.004,00 por R$1.877,00 parcelado por depósito mensal;  
De R$2.115,00 por R$1.981,00 parcelado no cartão no escritório em até 6x; 
De R$2.226,00 por R$2.085,00 parcelado no cartão no site em até 3x; 
 
SUÍTE COM AR CONDICIONADO – Casal 
De R$2.102,00 por R$1.969,00 parcelado por depósito mensal  
De R$2.219,00 por R$2.078,00 parcelado no cartão no escritório em até 6x; 
De R$2.535,00 por R$2.187,00 parcelado no cartão no site em até 3x; 
 

• 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;  
• Todas as nossas viagens possuem cashback de retorno pelo programa CASH TRIP. Para saber mais, 

consulte regulamento no rodapé do site; 
• Consulte a disponibilidade de vagas antes de efetuar a compra; 
• Cortesia para crianças de até 5 anos, indo no colo no ônibus e dormindo na mesma cama que os 

responsáveis. 
• 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; 

 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: 
(27) 3072 – 1808 / 27 98119-3586 (Pamela Nogueira) 

 
 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK 
@AGENCIABLUETRIP 
/AGENCIABLUETRIP 
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