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DATA 

Roteiro de viagem 
Expedição Uai! Oxente! 

São João del Rei/MG – Tiradentes/MG – 

Salvador/BA – Caeté/MG – Sabará/MG 

Saída: 06 de janeiro de 2022 

Retorno: 19 de Janeiro de 2022  

 

INCLUSOS E VALOR 

Ônibus DD Leito-Leito poltronas 2x1 com 

Tv, Wifi, Wc, café, água, lanche e 
cobertor soft. 

2 diárias em são João del Rei/MG 
5 Diárias em Salvador/BA 

2 Diárias em Belo Horizonte/MG 
Guia em todos os passeios. 

2 coordenadores da Minuano Viagens 
durante todo o trajeto. 

Todos os ingressos e passeios 
mencionados e detalhados no itinerário 

R$ 3.290,00 por pessoa. 
Viagem com compra programada 

18x R$ 182,78,00 (Total R$ 3.290,04) - 
Primeiro boleto para dia 10 de Julho de 

2020.  

Ou parcelamento conforme os meses 
que faltam para a viagem. 

 
 

ITINERÁRIO 

06/01/2022 

Saída da Minuano Viagens às 08h00. Chegada no hotel em são João del Rei/MG na tarde 

do dia 07/01. 

08/01/2022 

City Tour histórico nas cidades de São João del Rei e Tiradentes com guia especializado 

+  passeio de Maria Fumaça que liga as duas cidades. (Ingresso Incluso). 

09/01/2022  

Check-Out do hotel em São João del Rei e viagem rumo a Salvador, aonde chegaremos à 

parte da tarde do dia 10/01 para o Check-In no hotel. 

11/01/2022 

City Tour Salvador 

Salvador possui uma rica história aliada a uma cultura impar, produto da mistura entre 

os brancos, negros e índios. É a cidade onde os ícones desta interferência étnica se 

fazem mais presentes. 

Visitaremos a PARTE ALTA da cidade começando pelo Porto da Barra, marco histórico da 

fundação da cidade, Praia do Porto, Ladeira da Barra, Largo e Igreja da Vitoria, Praça do 

Campo Grande, (circuito oficial do carnaval de Salvador) destaque a Residência da 

cantora Ivete Sangalo, Teatro Castro Alves, Forte de São Pedro, Palácio da Aclamação, 

Colégio e Igreja de Nossa Senhora das Mercês, Praça da Piedade, Praça Castro Alves; 

coração do carnaval baiano onde foi gravado a mini-série o Canto da Sereia, Praça 

Municipal, Palácio Rio Branco, Elevador Lacerda e vista panorâmica da cidade, Praça da 

Sé, Terreiro de Jesus, Ordem 1a de São Francisco, Largo do Pelourinho, Casa de Jorge 

Amado, Casa onde Michael Jackson gravou o clip com o Olodum, cenário do Filme Ó 

pai ó (Bar do Neusão) Cenário do filme Dona Flor e seus Dois Maridos entre outros. Das 

8:30 às 12:00. Poderemos estender este passeio pela tarde agregando a ele o tour 

panorâmico com visita a PARTE BAIXA, que leva a Igreja do Bomfim.  

(Inclusos – Ingressos – Guia – Transporte). 

12/01/2022 

Morro de São Paulo 
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Situada na ponta Nordeste, as Ilhas de Tinharé, com morros cobertos por uma 

vegetação exuberante, proporciona uma vista ímpar de suas belas praias de águas 

calmas e transparentes. 
Morro é uma exótica mistura do rústico com o cosmopolita. Lugar onde não existem 

veículos, mas saboreia-se pratos da culinária baiana e internacionais. 
Visitaremos a igreja de Nossa Senhora da Luz (Séc. XVIII) e faremos uma caminhada até 

a 4ª praia, para alimentar os peixes nas piscinas naturais com parada para banho de 
mar e almoço. 

(Inclusos – Ingressos – Guia – Taxa de preservação ambiental da ilha – Taxa de 

uso do terminal náutico – Transporte terrestre e marítimo). 

13/01/2022 
Passeio de Escuna 

Fascinante Tour pela Baia de Todos os Santos, onde visitaremos a Ilha do Frade e a Ilha 

de Itaparica. 
(Inclusos – Almoço – taxa Ambiental – Embarcação) 

14/01/2022 

Praia do Forte 

Passeio para conhecer a praia mais famosa do litoral norte baiano, inclui outros pontos 

turísticos interessantes a caminho. A viagem começa com passeio pela orla marítima de 

Salvador. Continuamos no sentido litoral norte com destino a Praia do Forte, passando 

por Guarajuba, sua Vila de pescadores se tornou ponto turístico pela incrível 

preservação da natureza ativa e do PROJETO TAMAR. 

(Inclusos – Transporte – Taxas – Guia). 

15/01/2022 

Pela manhã deste dia, logo após o Check-Out sairemos em viagem rumo a Belo 

Horizonte, chegando no dia 16/01 pela parte da tarde. 

17/01/2021 

 City Tour histórico nas cidades de Sabará/MG e Caeté/MG com guia especializado nas 

duas cidades. Mais passeio bônus, um presente surpresa da Minuano Viagens. (Ingressos 

Inclusos). 

18/01/2022  

Pela manhã após fazer Check-out do hotel, seguimos em viagem de volta, chegando à 

Agência Minuano Viagens no dia 19/01. 

 

 


