
 

SALVADOR – HOTEL SOL BARRA**** – PORTO DA BARRA  

Período: 02 À 05.10.19 – 03 Noites 
 

COSTA DO SAUIPE POUSADAS – Sistema ALL INCLUSIVE 

Período: 05 à 09.10.19 – 04 Noites 
 

 

Vista aérea do complexo Costa do Sauipe Resort – Litoral Norte – Salvador BA 
 

     

      Costa Sauipe – Piscina Adulta                 Pousada -  Sala de Jogos -                   Quiosque na Praia – Bebidas livre 

 

Localização: O complexo Costa do Sauipe Resorts é um grande empreendimento turístico-hoteleiro, localizado em 
uma área privilegiada da Costa dos Coqueiros, cercada por áreas preservadas da Mata Atlântica e com fácil acesso às 
praias. A área do complexo estende-se por 176 hectares e está a 76 Km do Aeroporto de Salvador, seguindo pela 
Estrada do Coco, passando por Camaçari, Guarajuba e pela Praia do Forte.                                                                                                                                                                              
 

Alimentação: O regime All Inclusive Sauipe Pousadas oferece todas as refeições (café da manhã das 7:00h às 10:30h, 
almoço, das 12:30h às 15:30h, jantar das 19:00h às 22:30m e a ceia das 23:00h às 5:00h, este sem bebida alcoólica), 
além de lanches, petiscos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas.  
Transporte: Disponibilizamos gratuitamente aos hóspedes um transporte interno, que passa na recepção de todos 
os hotéis, na Vila Nova da Praia e em todos os centros de lazer e esportes a cada 30 minutos em média. 
Lazer: Na chegada ao complexo, é entregue um informativo com a programação semanal do Resort. Para utilização 
das piscinas, o hotel disponibiliza toalhas durante toda a estada. O hotel oferece, também, academia e uma série de 
outros espaços, como canchas esportivas, salas de jogos e uma infinidade de outras atividades gratuitas e não 
gratuitas. À noite o ponto de encontro é a Vila Nova da praia. Todos os dias uma programação completa com shows 
de música ao vivo, dança, mostra de artistas plásticos, oficinas de artesanato e uma atração especial por noite. 
Excepcionalmente neste espaço a consumação de qualquer produto é paga. 
Serviço de Praia: Há espreguiçadeiras e guarda-sóis à disposição nas praias. Todas as praias se Sauipe são de livre 
acesso para seus hóspedes e contam com serviço de monitoramento com seguranças e salva-vidas diariamente. 
Acesso, também, aos três quiosques com distribuição de bebidas instalados na praia, exceto petiscos, proibido em 
virtude do Projeto Tamar (disponíveis apenas nos bares molhados das piscinas do complexo). 



 

IMAGENS HOTEL SOL BARRA e PONTOS TURÍSTICOS SALVADOR BA 
     

                                 

            Piscina do Hotel Sol Barra                                  Pergolado Coberto                                       Vista Solário - Terraço do Hotel 
  

       
       Apto. Standard - Casal                                      Elevador Lacerda e Merc. Modelo                         Centro Histórico – Salvador 
 

Localização: O HOTEL SOL BARRA está localizado em frente à praia do Porto da Barra, considerada a melhor da cidade, 
e com vista para a Baia de Todos os Santos. O Hotel Sol Barra está a poucos metros do Farol da Barra, além da 
proximidade de museus, do Teatro Castro Alves, Centro Histórico, Pelourinho e Mercado Modelo no pé do Elevador 
Lacerda, o cartão postal de Salvador.  
Hospedagem: O hotel dispõe de 180 apartamentos equipados com TV de LCD com canais à cabo, rádio FM, ar 
condicionado Split, cortinas blakout, telefone, internet WIFI free, frigobar, cofre digital e secador de cabelo. O hotel 
oferece, também, sauna, massagem e serviço de lavanderia (terceirizada).  
Área de Lazer: Na área de lazer, o hotel possui um lobby confortável, uma ampla piscina e snack bar, sala de jogos, 
academia de ginástica, pergolado coberto com vista para o Porto da Barra e Solário no último andar cm uma 
maravilhosa vista para a Baia de Todos os Santos. 
Restaurante: O Sol Barra possui um restaurante de gastronomia regional e internacional com capacidade para 144 
pessoas sentadas confortavelmente, com serviço à la carte e/ou buffet. 
 

O PACOTE INCLUI: 

 Passagem aérea, de ida e volta com taxas inclusas; 

 Traslados aeroporto Salvador / Hotel Sol Barra / Costa do Sauipe / Aeroporto Salvador; 

 03 noites com café da manhã, em apto. Std, no Hotel Sol Barra – www.solexpress.com.br  

 04 noites com Sistema All Inclusive, no Costa do Sauípe Pousadas - www.costadosauipe.com.br     

 City tour Histórico com 4 horas de duração, em Salvador; 

 Seguro de Assistência de Viagem; e 
 Acompanhante da agência (Mínimo 20 pagantes). 

 

VALOR POR PESSOA: 
 

TIPO APTO. DUPLO TRIPLO OBSERVAÇÃO 

Á VISTA 2.950,00 2.860,00 Em dinheiro ou Cheque 

À PRAZO 3.060,00 2.790,00 Em até 6 vezes, Vcto. 05.05 à 05.10.19 

Financiamento 6 x R$ 510,00 6 x R$ 495,00 Pagamento com cheque ou boleto 
 

VOOS PREVISTOS – GOL LINHAS AÉREAS: 
 

02.10.19 G3 1935– Porto Alegre RS / Guarulhos SP  06:40 08:20 
(Voos Ida) G3 1694 – Guarulhos SP / Salvador BA  10:00 12:20 

 

09.10.19 G3 1693 – Salvador BA / Guarulhos SP  13:35 16:30 
(Retorno) G3 1238 – Guarulhos SP / Porto Alegre RS  18:30 20:10 

 

07 – OBSERVAÇÃO: 

 Valores por pessoa, sujeitos à alteração e à disponibilidade de lugares. 
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