SALVADOR
GUIA COMPLETO

FOTO: FAROL DA BARRA / SALVADOR / SHUTTERSTOCK

Os melhores passeios, restaurantes,
hotéis, dicas de roteiros e muito mais

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes,
durante e após a viagem, sempre
resolvendo tudo.

C
V
C

VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem como você
quiser. Você define o hotel, passeios,
transporte individual ou em grupo,
guia e todos os detalhes.

O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

HOTÉIS
SELECIONADOS

Escolhemos as melhores hospedagens
de cada categoria. Todas as opções têm
ótimo custo/benefício e são sempre
monitoradas pela CVC.

PASSEIOS

Nossos especialistas descobrem os
passeios mais incríveis dos destinos, e
você curte tudo com muito conforto.

UMA VIAGEM
COMPLETA

Você encontra tudo o que deseja para
sua viagem na CVC, como aluguel de
carro, seguro-viagem e muito mais.

CARTÃO CVC

Clientes com o cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganham benefícios exclusivos
no destino e podem parcelar a viagem
em mais vezes e sem juros.
CVC 24h: 3003 2977

CVC

A maior agência de turismo da América Latina
FOTO: PÔR DO SOL NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS/SHUTTERSTOCK
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VOCÊ VAI PRECISAR do RG ou
Carteira Nacional de Habilitação
para embarcar em um avião ou
ônibus rumo ao destino e para fazer
check-in nos hotéis da cidade. Já a
Carteira Nacional de Habilitação é
essencial para alugar um carro.

PREPARE
SUA
VIAGEM

NÃO PRECISA tomar nenhuma
vacina para viajar a Salvador.

PRAÇA TOMÉ DE SOUZA, COM ACESSO AO ELEVADOR LACERDA, À DIREITA, E PALÁCIO RIO BRANCO, À ESQUERDA

OLHE O RELÓGIO Salvador
segue o horário de Brasília.

VOU DE AVIÃO
O Aeroporto Internacional de
Salvador - Dep. Luís Eduardo
Magalhães fica a 28 km do Centro.
Tempo de voo desde...
• Rio de Janeiro: 2h
• Brasília: 2h
• São Paulo: 2h15
• Porto Alegre: 4h40

OS TERMÔMETROS
MARCAM temperaturas
constantes o ano todo. No
verão, as máximas ficam
em torno de 30 oC, enquanto
os meses de julho e agosto
podem ter mínimas de 21 oC.

VOU DE CARRO
Você pode alugar
um carro na CVC para
explorar Salvador e
as praias mais
distantes da capital.

NÃO QUEIME NADA
A voltagem é de 110 volts.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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LOCALIZE-SE
PASSEIOS NOS
ARREDORES

Salvador tem cerca de 50 km de
litoral, onde se espalham praias
mais ou menos distantes do
Pelourinho (Centro Histórico).

DO PELOURINHO
PARA:

PRAIAS DE
SALVADOR

Ondina
8 km
Farol da Barra
8,5 km
Porto da Barra
9 km
Praia do Buracão
10 km
Jardim de Alah
12 km
Praia de Patamares 18 km
Itapuã
20 km
Stella Maris
27 km
Praia do Flamengo 27 km
Praia do Forte
85 km

MARCO ZERO
PARA AS
DISTÂNCIAS

PRAIA
DO FORTE
ILHA DE ITAPARICA

ILHA DOS FRADES

PELOURINHO
PORTO DA BARRA
FAROL DA BARRA
ONDINA

PRAIA DO FLAMENGO
STELLA MARIS
ITAPUÃ
JARDIM DE ALAH
PRAIA DE TAPAMARES
PRAIA DO
BURACÃO
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SALVADOR
FÉ E AXÉ

O gingado da capoeira, os sabores dos quitutes, o fervor religioso,
a miscelânea artística e a beleza das praias encantam os turistas em
Salvador, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Para viver ao máximo sua
viagem, é preciso entender o sincretismo que une diversas fés na cidade:
o catolicismo trazido pelos portugueses se funde com as tradições afro-brasileiras herdadas dos escravos, como a umbanda e o candomblé.
Tudo isso se reflete não só na prática religiosa como também na comida,
nas festas populares, na música e, é claro, na alegria do povo!

6
PELOURINHO

FOTO: SHUTTERSTOCK

PRAIA A PRAIA

Salvador oferece várias praias urbanas com boa estrutura para passar o dia

PORTO DA BARRA

Eleita a terceira melhor
praia do mundo pelo
jornal inglês The Guardian,
fica em uma enseada de mar
calmo, ao lado do Farol da Barra.

PORTO DA BARRA

ONDINA

Localizada em um bairro nobre,
conta com muitos hotéis, barracas
e quiosques. Excelente para banho
e mergulho, tem piscinas naturais
e água cristalina.

PRAIA DO
BURACÃO

No bairro do Rio Vermelho,
é bastante frequentada
por moradores, especialmente
aos fins de semana. Fica perto de
vários hotéis e tem boa estrutura de
quiosques com guarda-sóis.

FAROL DA BARRA

FAROL DA BARRA

É uma continuação da Praia do Porto
da Barra, da qual é separada pelo
farol. Tem calçadão perfeito para
caminhadas junto a restaurantes e
bares. O mar é calmo e morno.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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PRAIAS

FOTO: MÁRCIO FILHO - MTUR

PRAIA DO
FLAMENGO

Tem areia dourada, coqueiros,
barracas de praia até com
clube infantil e barreira de corais que
forma ondas boas para surfe. Todo
mundo adora ficar na barraca do Lôro.

FOTO: MARVIN KENNEDY

PRAIA DO FLAMENGO

STELLA MARIS

Fica repleta de gente jovem
e bonita nos fins de semana.
Também é muito apreciada
pelas famílias. Tem ótimas barracas,
como a Gran Beach Stella Maris.

STELLA MARIS

ITAPUÃ

FOTO: SHUTTERSTOCK

Tem mar calmo, areia branca, quiosques e bares, com destaque para o famoso
acarajé da Cira.

ITAPUÃ
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PRAIAS

PRAIA DE JARDIM DE ALAH

Rodeada por um jardim repleto de
coqueiros, a praia é conhecida pelas
mesas de massagem, onde você
pode relaxar com vários tratamentos,
enquanto ouve o barulho do mar.
Também é comum a prática de ioga,
meditação e alongamento nesse oásis
repleto de sombra. Na maré baixa,
formam-se piscinas naturais perfeitas
para o banho de mar. Barracas de coco
e uma loja de açaí ajudam a refrescar.

PRAIA DE PATAMARES

Com mar ideal para surfe e
barracas que alugam guarda-sol, a orla desta praia
oferece pista para caminhada
e tem o Beach Club Salvador,
com parque aquático. Fica a
18 km do Centro.

ILHA DOS FRADES

ILHA DOS FRADES

Com mar calmo, a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, tem
o selo internacional Bandeira Azul, conferido a praias e marinas que cumprem 34
requisitos de qualidade socioambiental. Para chegar ali, é preciso pegar barcos de
passeios que duram um dia ou contratar lanchas rápidas e privativas.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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PASSAPORTE DE EXPERIÊNCIAS

As experiências das próximas páginas podem ser adquiridas dentro dos
Passaportes de Experiências, que podem incluir 3 ou 5 opções, entre
Natureza, Gastronomia, Religião, Esporte e Cultura. Quem adquire o
Passaporte Boutique pode escolher três experiências, incluindo as Radicais.
3 EXPERIÊNCIAS

5 EXPERIÊNCIAS

PASSAPORTE BOUTIQUE

EXPERIÊNCIAS NA NATUREZA
TOUR DE PRAIAS:
PATAMARES E ITAPUÃ

TOUR DE PRAIAS:
RIO VERMELHO

Na Praia de Itapuã, você visita a
Praça Vinicius de Moraes, com a antiga
residência do poeta e sua estátua próxima
ao Farol de Itapuã. Depois tem tempo livre
na Praia de Patamares para aproveitar a
ótima infraestrutura de um de seus beach
clubs e tomar banho de mar. Saídas às
sextas-feiras. Inclui: transporte de ida e
volta ao hotel e guia. Duração: 5 horas.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

Primeiro você conhece atrações do boêmio
bairro do Rio Vermelho, como a Igreja de
Santana, a Paróquia de Sant’Ana do Rio
Vermelho, a Casa de Iemanjá e a colônia
de pescadores. Depois tem tempo livre em
um beach club na Praia do Buracão (taxa
de day use não incluída). Saídas às terçasfeiras. Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel e guia. Duração: 5 horas.

TOUR DE PRAIAS: PRAIA DO
FLAMENGO COM ITAPUÃ

Você curte a badalada Praia do Flamengo,
uma das preferidas dos baianos, visita a
Praça Vinicius de Moraes, onde admira a
antiga residência do poeta, e tem tempo
livre na Praia de Itapuã, para aproveitar a
ótima infraestrutura de um de seus beach
clubs. Saídas às quartas-feiras. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: 5 horas.

TRILHA ECOLÓGICA NO
PARQUE DAS DUNAS

Você tem contato direto com
a natureza no maior parque
urbano de dunas, lagoas e restingas do
Brasil. Durante a caminhada, admira a
vegetação exuberante, montanhas de
areia branca e vários animais. Trata-se
de uma verdadeira aula ao ar livre sobre
a biodiversidade. Saídas aos sábados.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: 3 horas.

FOTO: MÁRCIO FILHO - MTUR

RIO VERMELHO

PRAIA DO FLAMENGO
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PASSAPORTE DE EXPERIÊNCIAS

EXPERIÊNCIAS GASTRONÔMICAS

SABORES DA BAHIA

Primeiro você visita a feira de São
Joaquim, a maior da Bahia, com
forte perfume de temperos e ervas
milagrosas. Depois passeia pelo
Pelourinho, onde estão as cachaças
do Bar Cravinho, os tabuleiros das
baianas, os sorvetes da Cubana, o
suco de coco com limão da barraca
do Nilton e diversos outros sabores.
As degustações são pagas à parte.
Saídas às quartas-feiras. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: 4 horas.

BARRACA DE PIMENTAS NA FEIRA DE SÃO JOAQUIM

RESTAURANTE-ESCOLA SENAC

Moqueca, caruru, vatapá e bobó são
algumas delícias que você descobre no
Museu da Gastronomia Baiana, no Senac
Pelourinho, onde aprende o preparo dos
pratos e degusta um almoço opcional no
restaurante-escola. Saídas às terças-feiras.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e
guia. Duração: 4 horas.

TOUR NO SANTO
ANTÔNIO ALÉM
DO CARMO

Parte do Pelourinho, o
bairro preferido de artistas e
estrangeiros que moram na
cidade, tem charmosos cafés,
bares, restaurantes e ateliês.
Com clima de cidade do interior,
foi cenário da novela Segundo
Sol. Saídas às sextas-feiras.
Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel e guia. Duração: 4 horas.
VATAPÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK
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PASSAPORTE DE EXPERIÊNCIAS

FOTO: MÁRCIO FILHO - MTUR

EXPERIÊNCIAS RELIGIOSAS

TOUR SINCRETISMO
BAIANO

Você conhece a vida e a
trajetória de Mãe Menininha
no memorial dedicado à
famosa ialorixá do Terreiro
do Gantois. Depois assiste
à missa da Igreja do Rosário
dos Pretos, no Pelourinho,
que mistura ritmos
africanos com a liturgia
católica, em uma grande
expressão do sincretismo
baiano. Saídas às terçasfeiras. Inclui: transporte de
ida e volta ao hotel e guia.
Duração: 4 horas.

FOTO: CRISTIANE SINATURA

IGREJA DO ROSÁRIO DOS PRETOS

TOUR BARROCO
NA BAHIA

Você visita algumas das
construções mais representativas
do barroco baiano, como as
igrejas de São Pedro e São
Domingos, no Terreiro de Jesus;
a Basílica de Nossa Senhora da
Conceição da Praia, padroeira do
estado; o Mosteiro de São Bento,
um dos primeiros do Brasil; e o
antigo Convento de Santa Tereza,
hoje transformado em Museu de
Arte Sacra da Bahia. Saídas às
quintas-feiras. Inclui: transporte
de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: 4 horas.

MEMORIAL IRMÃ DULCE

CAMINHO DA FÉ

Você visita o Santuário de Irmã
Dulce, a primeira santa brasileira, e a
Basílica do Nosso Senhor do Bonfim,
famoso pelas fitinhas coloridas.
No retorno, faz uma visita rápida à
Igrejinha da Ponta de Humaitá, de
onde tem uma linda vista da Baía de
Todos os Santos. Saídas às quintas-feiras. Inclui: transporte de ida e
volta ao hotel guia. Duração: 4 horas.
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PASSAPORTE DE EXPERIÊNCIAS

EXPERIÊNCIA ESPORTIVA
TOUR FUTEBOL COM PASSEIO NO DIQUE

Você visita a Arena Fonte Nova, estádio da Copa do Mundo de 2014 situado
à margem do Dique do Tororó. Depois faz um passeio ao redor do dique, com
tempo livre para happy hour em um dos restaurantes à beira da água. Saídas às
sextas-feiras. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e guia. Duração: 4 horas.

ARENA FONTE NOVA
FOTO: SHUTTERSTOCK
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PASSAPORTE DE EXPERIÊNCIAS

EXPERIÊNCIAS CULTURAIS

VISTA DA MARINA E DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO

WALKING TOUR CORREDOR DA VITÓRIA

Esta caminhada explora o trecho mais charmoso da Avenida Sete de Setembro, que tem
1 km com museus, centros culturais, casarões do século 19 e casas de celebridades da música
baiana. Saídas às sextas-feiras. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e guia. Duração: 4 horas.

FOTO: MÁRCIO FILHO - MTUR

TOUR MÚSICA & AXÉ

Você visita as instalações do
Olodum, que fica no coração
do Pelourinho e promove
trabalho de inclusão social com tambores;
o Museu Afro-Brasileiro, que está
localizado no Terreiro de Jesus e expõe
orixás entalhados em madeira; e a Casa
do Carnaval, com exposições interativas
dedicadas ao axé e à maior festa de rua
do mundo. Ingressos não inclusos. Saídas
às terças-feiras. Inclui: transporte de ida e
volta ao hotel e guia. Duração: 4 horas.

CASA DO OLODUM

OBÁS DA BAHIA

Este passeio exalta três amigos que ganharam o título de Obá por difundirem a cultura
baiana: o escritor Jorge Amado, o artista plástico Carybé e o fotógrafo Pierre Verger.
Assim você visita o Memorial Casa do Rio Vermelho, onde Jorge morou com sua esposa,
Zélia Gattai, e os museus Carybé e Verger, nos fortes de Santa Maria e São Diogo, com
mostras interativas e um belo pôr do sol no Porto da Barra. Saídas às quartas-feiras. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel, guia e ingresso aos museus. Duração: 4 horas.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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PASSAPORTE DE EXPERIÊNCIAS

EXPERIÊNCIAS RADICAIS

(só podem ser adquiridas no Passaporte Boutique)
MERGULHO COM BATISMO

Você mergulha na Praia do Porto da
Barra, entre os corais de Santa Maria,
que tem uma enorme variedade de
fauna. Após a aula teórica, ainda tem um
período de adaptação e treinamento na
água. O mergulho tem duração média
de 40 a 50 minutos, dependendo do
desempenho de cada pessoa na água. A
profundidade máxima pode chegar a dez
metros. Disponível diariamente. Válido
só para Passaporte de 7 Experiências.
Inclui: transporte de ida e volta ao hotel,
guia, equipamentos de mergulho e fotos
subaquáticas. Duração: 4 horas.

MERGULHO EM SALVADOR

CANOA HAVAIANA NA
BAÍA DE TODOS OS SANTOS

Você navega em uma canoa havaiana desde
a Praia da Preguiça, ao lado do restaurante
Amado, até o Porto da Barra, passando em
frente ao Solar do Unhão, à comunidade da
Gamboa, aos arranha-céus do Corredor da
Vitória e ao Yacht Club. Depois retorna ao
mesmo local. São cinco pessoas em
cada canoa, e podem sair duas canoas
de cada vez. Saídas às terças e quintas-feiras, de acordo com a disponibilidade dos
equipamentos. Válido só para Passaporte
de 7 Experiências. Inclui: transporte de ida e
volta ao hotel e guia. Duração: 2 horas.

CANOA HAVAIANA

STAND UP PADDLE
NA PRAIA DO
PORTO DA BARRA

Você faz um incrível passeio
de stand up paddle, perfeito para
profissionais e amadores. Crianças
acima de 7 anos podem fazer o
passeio. Saídas de quarta a domingo.
Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel, guia e aluguel de equipamento.
Duração: 2 horas.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

BIKE TOUR CIDADE BAIXA

Você descobre de bicicleta cartões-postais como o Santuário de Irmã
Dulce, a Basílica do Nosso Senhor do
Bonfim, a Ponta de Humaitá e o Museu
do Sorvete em Salvador. A partida é do
ponto de apoio na Orla da Ribeira. Saídas
às segundas e sextas--feiras. Válido só
para Passaporte de 7 Experiências. Inclui:
transporte de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: 5 horas.
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MAIS PASSEIOS PARA
TURBINAR SUA VIAGEM
PRAIA DO FORTE E GUARAJUBA

FOTOS: SHUTTERSTOCK

Primeiro você visita a tranquila Praia de Guarajuba, com condomínios
e barracas. Depois vai à Praia do Forte, conhecida como “Polinésia
brasileira”. Durante o tempo livre lá, pode fazer uma visita opcional ao
Projeto Tamar, que preserva tartarugas-marinhas, fazer compras no centrinho e
ver os peixes nas piscinas naturais. Inclui: transporte de ida e volta ao hotel e guia.
Duração: dia inteiro.

PRAIA DO FORTE

TOUR HISTÓRICO NA CIDADE ALTA

FOTO: MÁRCIO FILHO - MTUR

Você curte as principais atrações da capital baiana, começando pelo Farol da Barra,
com tempo livre para fotos da Praia do Porto da Barra e da Baía de Todos os Santos.
O passeio segue para o Pelourinho, a Igreja de São Francisco, a Praça da Sé e o
conjunto arquitetônico do Terreiro de Jesus. Termina no antigo bairro do Comércio,
para visualização da região portuária, do Mercado Modelo e do famoso Elevador
Lacerda. Saídas às segundas, quartas e sextas-feiras. Inclui: transporte de ida e volta
ao hotel e guia. Duração: 4 horas.

FAROL DA BARRA
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MAIS PASSEIOS PARA TURBIRNAR SUA VIAGEM

TRASLADOS
COM ASSISTÊNCIA
NA CHEGADA
E NA PARTIDA

O seu traslado entre aeroporto
e hotel, ida e volta, pode ser
privativo ou regular, com outras
pessoas. Nos dois casos,
você conta com uma equipe
qualificada, pronta para te ajudar.

PASSEIOS PERSONALIZADOS

Você também pode personalizar os passeios
à sua maneira na CVC. Além dos passeios
em grupo descritos nestas páginas, você
pode contratar passeios exclusivos, em
veículo individual, com motorista-guia.
Também pode alugar um carro na CVC para
explorar a região do seu jeito. Na CVC é
assim: você escolhe como deseja passear.

NA PELOURINHO, VOCÊ PODE TIRAR FOTOS COM AS BAIANAS
FOTO: SHUTTERSTOCK
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E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Atendimento
CVC 24h
Veículos modernos
e climatizados nos
passeios e no transporte
de chegada e saída
Equipe de guias
totalmente
preparados

Drinque de
boas-vindas nos
restaurantes
Barra Vento e
Camarão Vilas
Desconto
de 10% em
comidas na
barraca de praia
Grand Beach
Stella Maris

Descontos, brindes e horários especiais de check-in
e check-out para clientes do cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum. Confira os benefícios nas
descrições dos hotéis, das págs. 33 a 36.

FOTOS: SHUTTERSTOCK

PRAIA DE ITAPUÃ / MÁRCIO FILHO - MTUR
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DICAS DE ROTEIROS
FOTO: SHUTTERSTOCK

As experiências destacadas na sugestão abaixo estão nas páginas 10 a 15
6 DIAS (5 NOITES)

4º Dia: Faça o Caminho da
Fé, visitando o Santuário da
Irmã Dulce e a Igreja do
Bonfim. A dica para o jantar
é o restaurante O Coliseu.
5º Dia: Conheça os bastidores
gastronômicos da região no
passeio Culinária Baiana no
Restaurante-Escola Senac. À
noite, curta a balada 30 Segundos.
6º Dia: Hora de voltar para casa.

MÚSICO NO PELOURINHO

4 DIAS (3 NOITES)

1º Dia: Faça o Tour Histórico na Cidade
Alta pelos principais pontos turísticos da
cidade e depois explore o Tour no Santo
Antônio Além do Carmo, considerado o
Lado B do Pelourinho.
2º Dia: Aproveite o delicioso sol baiano
escolhendo um dos Tours de Praias, que
pode passar por Stella Maris, Flamengo,
Barra, Rio Vermelho ou Itapuã. À tarde,
você pode desvendar a Arena Fonte
Nova e fechar o dia num happy hour com
o Tour Futebol com Passeio no Dique.
3º Dia: Já pensou em conhecer as
instalações da Escola Olodum no coração
do Pelourinho? Você tem isso e muito
mais no Tour Música & Axé. A sugestão
para a noite é visitar a Vila Caramuru,
com muitos bares, restaurantes e boates.
4º Dia: Hora de voltar para casa.

IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM

8 DIAS (7 NOITES)

6º Dia: Visite a Praia do Forte e Guarajuba.
Na primeira, fica o Projeto Tamar, de preservação
de tartarugas marinhas.
7º Dia: Se você curte atividade física, faça o Bike
Tour pela Cidade Baixa, conhecendo de bicicleta
as principais atrações de Salvador; pratique
Mergulho com Batismo na badalada Praia de Porto
da Barra; ou encare os desafios da experiência
Stand up Paddle na Praia do Porto da Barra.

PRAIA DE GUARAJUBA
FOTOS: SHUTTERSTOCK

8º Dia: Hora de voltar para casa.
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FOTO: MÁRCIO FILHO - MTUR

LARGO DO PELOURINHO

LARGO DO PELOURINHO

ATRAÇÕES

Tão imperdíveis
quanto as praias, os
monumentos de Salvador
contam a história do
nosso país e não podem
ficar de fora do roteiro.

Localizada na Cidade Alta, a praça,
onde antigamente se castigavam
escravos e infratores, é o coração
do Centro Histórico de Salvador,
tombado como Patrimônio Histórico
pela Unesco. Seu casario colorido e
avarandado hoje abriga restaurantes,
lojas e bares. Vide o casarão azul, que
é sede da Fundação Jorge Amado,
com exposição de documentos, livros,
fotografias e objetos sobre o escritor
e sua esposa, Zélia Gattai, além de
café e loja. As festas noturnas agitam
a região, especialmente na terça-feira,
dia da Benção do Pelô.

MUSEU DA GASTRONOMIA BAIANA

Ainda no Largo do Pelourinho, o acervo destaca a comida baiana, que da África
herda a pimenta, o leite de coco e o azeite de dendê, enquanto a mandioca e o milho
vêm dos índios; tudo isso somado a métodos de preparo portugueses. É ótimo para
aprender sobre a ligação da comida com o candomblé: muitos dos pratos típicos são
servidos como oferendas aos orixás, a fim de invocar o axé (“força sagrada”) de cada
entidade. Largo do Pelourinho, 13/19.
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ATRAÇÕES
FOTO: CRISTIANE SINATURA

BALÉ FOLCLÓRICO
DA BAHIA

Para ver mais das expressões
artísticas da Bahia, a companhia
com sede no Pelourinho tem espetáculos
todas as noites, menos às terças e aos
domingos, com números que representam
o samba, a capoeira e o maculelê. R.
Gregório de Matos, 49, Pelourinho.

IGREJA NOSSA
SENHORA DO
ROSÁRIO DOS PRETOS

Fundada em 1685, era frequentada
por escravos e alforriados,
impedidos de irem às mesmas
igrejas que os senhores brancos.
Nas noites de terça-feira,
representa o sincretismo religioso
em uma missa com elementos
do candomblé, em homenagem
a Santo Antônio de Categeró,
escravo africano que foi traficado
para a Itália e lá se dedicou à fé
cristã no século 16. Oferendas
adentram a igreja ao som de
atabaques, enquanto mães de
santo se misturam aos cristãos.
Largo do Pelourinho.

CASA DO OLODUM

CASA DO OLODUM

IGREJA E
CONVENTO DE
SÃO FRANCISCO

Cerca de 800 kg de
ouro decoram o interior
desta igreja barroca
localizada na praça
Terreiro de Jesus.
Erguida entre 1708
e 1723, tem chão de
mármore com desenhos
que lembram um tapete
e azulejos portugueses
que mostram a vida de
São Francisco de Assis.
Largo do Cruzeiro de São
Francisco, Pelourinho.

FOTO: MÁRCIO FILHO - MTUR

O grupo de percussão
incorpora o legado afro para
além do Carnaval. Fundado
em 1979, hoje é uma ONG com centro
cultural no Pelourinho, que tem loja
de artigos temáticos e auditório.
Às terças-feiras pré-carnaval, você
presencia ensaios ao ar livre.
R. Maciel de Baixo, 22, Pelourinho.

INTERIOR DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO
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IGREJA DA ORDEM
TERCEIRA DE
SÃO FRANCISCO

Ao lado da Igreja de São
Francisco, exibe fachada de
arenito toda trabalhada em
alto-relevo. Apesar de mais
simples por dentro, abriga o
único conjunto de azulejaria
portuguesa, representando
Lisboa antes do fatídico
terremoto de 1755. R. da
Ordem Terceira, Pelourinho.

FOTO: SHUTTERSTOCK

ATRAÇÕES

FACHADA DA IGREJA DA ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO

CATEDRAL BASÍLICA DE SALVADOR

FOTO: FABIO MARCONI

Atravessando o Terreiro de Jesus (onde as baianas vestidas a caráter esperam
sorridentes para tirar fotos mediante um trocadinho), fica a catedral que é considerada
mãe de todas as igrejas católicas do Brasil, já que deriva da primeira capela construída
pelos jesuítas, em 1549. Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho.

EXPOSIÇÃO DE FIGURINOS NA CASA DO CARNAVAL

CASA DO CARNAVAL

Superinterativo, o museu faz jus à alegria e ao valor histórico da maior festa
popular do mundo. Conta com vídeos e audioguia que destrincham a origem
do Carnaval, das fanfarras aos blocos. Segue por salas que exibem trajes
memoráveis usados por artistas baianos, ao mesmo tempo que mergulha na música
de diferentes décadas, homenageando artistas como Ivete Sangalo, Daniela Mercury,
Claudia Leitte e Luís Caldas, além dos grupos Ilê Aiyê, Olodum e Timbalada – alguns
deles, aliás, dão voz às explicações dos vídeos. Por fim, os visitantes podem aprender
coreografias que embalaram carnavais passados. Praça Ramos de Queirós, Pelourinho.
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ATRAÇÕES
ELEVADOR LACERDA

Maneira mais icônica de descer à Cidade Baixa ou subir à Cidade Alta, o elevador de
1873 foi o primeiro do gênero no mundo. Custa poucos centavos para acessá-lo e,
de dentro dele, não há vista panorâmica, pois é todo fechado. A paisagem que se vê
de seu acesso da Cidade Alta, no entanto, é belíssima, principalmente no entardecer.
Praça Tomé de Souza, Centro.

ELEVADOR LACERDA COM MERCADO MODELO ABAIXO E FORTE SÃO MARCELO AO FUNDO

MERCADO MODELO

Quem desce à Cidade Baixa pelo Elevador Lacerda dá de cara com o edifício amarelo do
século 19, que abriga 260 lojas de artesanato e suvenires, praça de alimentação e rodas
de capoeira. É ótimo para comprar roupas, doces, cachaças e tudo o que há de mais
baiano. Ali também funcionam restaurantes tradicionais, como o Maria de São Pedro e
o Camafeu de Oxóssi, especializados em moquecas e outros preparos de frutos do mar
à moda baiana. O mercado dá de frente para o Forte São Marcelo, isolado no mar, a 300
metros da costa. Jorge Amado o chamou de “umbigo da Bahia” por conta de seu formato
circular, pensado para barrar possíveis invasões. Praça Visconde de Cayru, Comércio.

IGREJA DO SENHOR DO BONFIM

Com fachada rococó, a basílica-santuário do século 18 homenageia o Senhor do
Bonfim, a figura mais cultuada da Bahia, representada no catolicismo pela imagem
de Cristo crucificado. No candomblé, representa Oxalá, pai de todos os orixás. As
famosas fitinhas coloridas que adornam as grades da igreja e os pulsos dos turistas
surgiram há 200 anos como um colar de medalhas para se usar no pescoço. Era feita
de seda e deveria medir 47 centímetros – exatamente o comprimento do braço direito
da imagem do Senhor do Bonfim exposta no altar da igreja. Largo do Bonfim, Bonfim.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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ATRAÇÕES
FORTE SÃO DIOGO

Localizado na Praia da Barra, é considerado
o marco zero do Brasil, já que foi a primeira
construção colonial a ganhar forma, em
1536. Seu interior agora dá lugar ao Espaço
Carybé das Artes, com projeções de obras
do artista plástico Hector Julio Páride
Bernabó. As imagens projetadas tomam as
paredes não só de dentro da fortaleza, como
também a fachada, diariamente a partir das
18h. R. do Forte de São Diogo, Porto da Barra.

FORTE SÃO DIOGO, COM PRAIA DA BARRA EMBAIXO

FORTE DE SANTA MARIA

Também na Praia da Barra, o forte
do século 17 foi convertido em
centro cultural, com acervo que
contempla fotógrafos baianos e
destaca a obra do francês Pierre
Verger, que se dedicou a retratar as
relações entre África e Bahia. Sua
fachada recebe projeções noturnas.
Av. Sete de Setembro, Barra.

FORTE DE SANTA MARIA

MEMORIAL IRMÃ DULCE

Irmã Dulce foi canonizada em outubro de 2019 como a primeira santa brasileira, graças
a milagres de cura, incluindo a de um homem cego. Nascida na Salvador de 1914, a freira
sempre se dedicou a pobres e doentes. Sua vida e obra são tema de uma exposição em
seu memorial, com mais de 800 itens, como o hábito usado por ela, um terço dado pelo
papa João Paulo II e a cadeira em que ela dormiu todas a noites, por quase 30 anos, para
pagar uma promessa. O memorial fica junto ao Santuário Santa Dulce dos Pobres, onde,
além de missas, os devotos podem contemplar o túmulo da santa e levar como lembrança
fitinhas coloridas grafadas com o nome dela. Av. Dendezeiros do Bonfim, 161, Bonfim.

ENTENDENDO A
GEOGRAFIA DE SALVADOR

ELEVADOR LACERDA

FOTOS: SHUTTERSTOCK

Capital brasileira nos tempos coloniais, Salvador
se divide em Cidade Alta, esparramada sobre os
montes, e Cidade Baixa, à beira-mar. O Centro
Histórico, chamado de Pelourinho, fica na Cidade
Alta. A ligação entre os dois níveis é feita por várias
ladeiras, dois funiculares (planos inclinados) ou pelo
inconfundível Elevador Lacerda.
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ATRAÇÕES
FORTE
DE SANTO
ANTÔNIO
DA BARRA

No forte que ostenta
o icônico Farol da
Barra, foi aberto o
Museu Náutico, com
mapas, maquetes,
instrumentos e
equipamentos de
navios antigos.
Praça Almirante
Tamandaré, Barra.

FORTE DE SANTO ANTÔNIO DA BARRA

CASA DO RIO VERMELHO OU CASA DE JORGE AMADO

A residência dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai por 37 anos foi convertida em
memorial com vídeos, efeitos sonoros, fotografias, utensílios e móveis. Nos jardins,
foram espalhadas as cinzas do casal. R. Alagoinhas, 33, Rio Vermelho.

CASA DI VINA

CEASINHA

Nos anos 1970, o compositor Vinicius
de Moraes deixou o Rio de Janeiro para
morar com a esposa baiana, a atriz Gessy
Gesse, em uma casa em frente ao Farol
de Itapuã. A residência pode ser visitada,
agora na forma de museu-memorial, com
memorabília, documentos e intervenções
artísticas sobre a história do casal.
R. Flamengo, 44, Itapuã.

Os 171 boxes do Mercado
do Rio Vermelho, conhecido
como Ceasinha, oferecem
muitas opções gastronômicas
e peças de artesanato
regional. Av. Juracy Magalhães
Júnior, 1.624, Rio Vermelho.

ARENA
FONTE
NOVA

O mais
importante estádio
baiano, construído para a
Copa do Mundo de 2014,
é cenário de grandes
shows de música,
eventos culturais e,
claro, dos clássicos
entre o Bahia e o Vitória.
Oferece tours guiados.
Ladeira da Fonte das
Pedras, Nazaré.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

VISTA AÉREA DA ARENA FONTE NOVA
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SABORES

A comida baiana é uma explosão
de sabores herdados dos africanos,
dos índios e dos portugueses.
Conheça os pratos que você não
pode deixar de provar.

3

1

Acarajé e abará O significado de
“acarajé”, palavra de origem africana,
é, literalmente, “comer bola de
fogo”. Onipresente nos tabuleiros
das baianas e ofertado à orixá Iansã,
consiste em um bolinho de feijão-fradinho frito no azeite de dendê e
recheado com vatapá, camarão seco
e vinagrete, podendo ser quente
(com pimenta) ou frio (sem). Já o
abará é a versão cozida do bolinho,
envolto em folha de bananeira.

4

2

Vatapá O recheio do acarajé é feito
com uma pasta de pão, amendoim,
azeite de dendê, cebola, camarão
seco e leite de coco.
FOTOS: SHUTTERSTOCK

Moqueca A autêntica
moqueca baiana leva
azeite de dendê para
encorpar o ensopado
à base de leite de
coco, tomate, cebola
e coentro. Além de
peixe e camarão,
aparece nas versões
com mexilhão, polvo,
ostra, arraia e até
ovos, entre outros.

26

Caruru Este cozido é feito
de quiabo, camarão seco,
amendoim, castanha de
caju e azeite de dendê.
Pode acompanhar o
acarajé e, nos terreiros, é
ofertado a Xangô e Iansã.

SABORES

8

5

Pratos sertanejos As receitas
sertanejas que predominam
no Nordeste também têm
vez na Bahia, como sarapatel,
dobradinha, buchada de bode
e escondidinho.

Bobó de camarão Em mais uma fusão
afro-indígena, o camarão refogado é
adicionado no creme de mandioca,
leite de coco e azeite de dendê.

6

Arroz de hauçá Com nome que
homenageia o povo africano
que lhe deu origem, o prato
preferido de Jorge Amado
consiste em um arroz bastante
cozido com leite de coco e
azeite de dendê, para comer
com carne seca e camarão.

10

7

Doces Cocada, arroz-doce,
baba de moça, bolinho de
estudante (feito de tapioca,
coco, açúcar e canela), beiju
(tapioca), mungunzá (parecido
com canjica), quindim e doce
de mamão verde são algumas
das sobremesas típicas.

Xinxim de galinha Este ensopado
de galinha leva base de amendoim,
castanha de caju, camarão seco,
azeite de dendê e pimenta, ideal
para ser acompanhado por arroz,
caruru, farofa...
FOTOS: SHUTTERSTOCK

9

Feijoada baiana É feita
com feijão mulatinho e
pode levar carnes como
charque, toucinho, rabo,
pé e orelha de porco,
costela defumada,
mocotó e bucho.
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NA HORA
DA FOME...

Comidas típicas e
internacionais recheiam os
cardápios de restaurantes
e barracas de praia.
É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas. Em alguns
restaurantes, os pratos
podem ser compartilhados.

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 25 a R$ 35

$$ – de R$ 46 a R$ 55
$$$ – de R$ 56 a R$ 75

RISOTO DE FRUTOS DO MAR

BARRAVENTO

Você se delicia com frutos do mar,
massas, risotos, vinhos, chopes e
sobremesas, em um ambiente tranquilo.
Cliente CVC ganha um drinque de boasvindas. Av. Oceânica, 814, Barra. $$

GRAND BEACH
STELLA MARIS

O clube de praia do Grand Hotel Stella Maris
Resort & Conventions tem ótimo astral, além
de pratos e petiscos para combinar com
drinques, cervejas e vinhos. Cliente CVC tem
10% de desconto em pedidos de comida.
Praça Stella Maris, 200, Stella Maris. $$$

MOQUECA

O COLISEU

Além de culinária baiana,
serve também grelhados e
saladas no bufê. Apresenta
shows típicos e exposições de
cultura baiana. R. Cruzeiro São
Francisco, 9, Comércio. $$
FOTOS: SHUTTERSTOCK

PORÇÃO DE MANDIOCA FRITA

28

NA HORA DA FOME

CASA DI VINA

Com pratos baianos e italianos, fica anexo
ao Hotel Mar Brasil, na antiga casa de
Vinicius de Moraes, exibindo seus objetos
pessoais. R. Flamengo, 44, Itapuã. $$$

SOHO

Os sushis, os temakis e os grelhados
japoneses ganham toques contempo
râneos na elegante casa com deque,
na Bahia Marina. Av. Lafayete Coutinho,
1.010, Comércio. $$$

ACARAJÉ

CAMARÃO VILAS

RESTAURANTE
DA PRETA

Especializado em frutos do mar,
oferece requintados pratos da
culinária baiana, brasileira e
cosmopolita, incluindo pizzas,
com excelente carta de vinhos.
Cliente CVC ganha um drinque
de boas-vindas. Av. Praia de
Itapuã, 805, Vilas do Atlântico,
Lauro de Freitas. $

Este bar junto ao Forte de São
Diogo, na Praia de Porto da Barra,
tem ambiente lounge e ao ar
livre, com menu de finger foods,
drinques e vista para o mar. Av.
Sete de Setembro, Barra. $$

FOTO: CRISTIANE SINATURA

MIRANTE FORTE
SÃO DIOGO

Na Ilha dos Frades, Angeluci
Figueiredo, mais conhecida como
Preta, cativa os turistas com
a decoração simpática de seu
restaurante praiano, onde reinam
pratos baianos e frutos do mar,
como as moquecas ou o Na Mira
(peixe inteiro assado com farofa de
banana). Praia da Ponta de Nossa
Senhora de Guadalupe. $$$

PEREIRA

Pescados, massas e carnes
compõem o menu do refinado
restaurante. Av. Sete de
Setembro, 3.959, Barra. $$$

YEMANJÁ O forte é a

excelente moqueca de frutos
do mar. Impossível deixar
qualquer resquício no prato.
Av. Otávio Mangabeira, 4.655,
Armação. $$$
FOTO: SHUTTERSTOCK

AMBIENTE DO RESTAURANTE DA PRETA
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FOTO: CRISTIANE SINATURA

NA HORA DA FOME
RESTAURANTE-ESCOLA
SENAC PELOURINHO

Anexo ao Museu de Gastronomia Baiana,
o bufê livre do Senac tem preço fixo e
serve 40 pratos típicos, sendo muitas
opções de moqueca, vatapá, acarajé,
dobradinha, rabada, quibebe e feijoada
baiana. Largo do Pelourinho, 13. $$
POLVO À LAGAREIRO COM BATATAS AO MURRO

CASA DE TERESA

PYSCO

A arte e a gastronomia vibram juntos
neste restaurante que exalta a culinária
baiana com requinte e exibe obras de
arte de talentos como Bel Borba. A
vendinha tem produtos típicos baianos,
como as disputadas farofas artesanais.
R. Odilon Santos, 45, Rio Vermelho. $$$

O restaurante no bairro de Santo Antônio
Além do Carmo conquistaria pontos
só pela vista para a Baía de Todos os
Santos, mas é ainda melhor por conta
da comida servida ali, como o polvo à
lagareiro com batatas ao murro. R. do
Carmo, 42, Pelourinho. $$$

CASA DE TERESA

VILA CARAMURU

O antigo Mercado de Peixe foi convertido em complexo gastronômico com vários
restaurantes, como o Caminho de Casa, de comida baiana. Ali, não perca o bolinho de feijoa
da e a porção de fumeiro (carne de porco defumada). Praça Caramuru, 2, Rio Vermelho. $$

FOTO: DIVULGAÇÃO
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AGITO

De dia ou à noite, é possível curtir o
clima animado e boêmio da cidade,
sobretudo no bairro do Rio Vermelho.
VILA JARDIM DOS
NAMORADOS

Com quiosques e restaurantes, o
animado espaço anima a orla da Praia
da Pituba com música ao vivo. Av.
Octávio Mangabeira, Pituba. $$

BAÍA SUNSET BAR

O melhor pôr do sol de Salvador é
acompanhado por uma bela música
e deliciosos drinques, dando um
sofisticado clima de lounge ao local.
Largo dos Aflitos, Dois de Julho. $$$
PÔR DO SOL NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS

BOTECO DO FRANÇA

Com clima boêmio e mesas
disputadas, serve delícias brasileiras,
como carne de sol acebolada e
escondidinho de camarão, para
acompanhar os drinques. R. Borges
dos Reis, 24-A, Rio Vermelho.

ARMAZÉM VILLAS

Bar, restaurante e casa de
shows, atrai um público jovem,
que curte samba, axé e pop.
Av. Luiz Tarquinio, 2.893, Lauro
de Freitas.

VILA BALUARTE

Você se delicia com os
pratos dos restaurantes Di
Janela, Bella Bistrô, Tortarelli,
La Máxima, Mesa Nômade,
Japa Fácil, Empanadelas,
Acarajé da Cira, Crema
Gelato e Larriquerrí, enquanto
sente a brisa da Baía de
Todos os Santos. Ladeira
do Baluarte, 18/20, Santo
Antônio Além do Carmo. $$$

COMMONS STUDIO BAR

A badalada casa noturna tem
shows variados. R. Odilon Santos,
224, Rio Vermelho. Vila Caramuru.

CAIPIRINHA DE LIMÃO
FOTO: SHUTTERSTOCK
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EVENTOS

Nem só de carnaval vive Salvador:
as festas populares tomam as ruas
em várias ocasiões, celebrando a
fé e a alegria.
FESTA DE IEMANJÁ

LAVAGEM DO BONFIM

2 DE FEVEREIRO
Na Casa de Iemanjá, no bairro do
Rio Vermelho, a festa centenária,
em homenagem à Rainha do Mar,
é um dos rituais de candomblé
mais expressivos da Bahia, com
oferendas que os pescadores levam
para as águas em seus barcos.

SEGUNDA QUINTA-FEIRA DE JANEIRO
Há mais de 200 anos, a procissão de
fiéis vestidos de branco caminha por oito
quilômetros, ao som de cânticos africanos.
As ruas são tomadas por barracas de
acarajé e grupos de samba. Na chegada
à Igreja do Senhor do Bonfim, as baianas
lavam as escadarias com água de cheiro.

CARNAVAL DE SALVADOR

PROCISSÃO DE BOM
JESUS DOS NAVEGANTES
E A FESTA DA BOA VIAGEM

FEVEREIRO OU MARÇO
A maior festa popular do mundo tem vários
circuitos com carros elétricos liderados por
artistas de peso da música baiana, sendo
o Barra-Ondina um dos mais famosos.
Há também blocos afro como Olodum,
Timbalada e Filhos de Ghandy.

31 DE DEZEMBRO E
1º DE JANEIRO
Realizadas há mais de 100 anos, as
comemorações que marcam a virada
do ano se iniciam com a procissão
no Largo da Boa Viagem e continuam
com o desfile de embarcações, como
a galeota Gratidão do Povo.

ENTENDENDO O
SINCRETISMO RELIGIOSO

Nos tempos coloniais, os escravos
passaram a associar suas divindades
(orixás) a santos católicos para poder
praticar sua fé de forma velada.
Assim a deusa das águas, Iemanjá,
foi personificada como Nossa
Senhora; Ogum, senhor da guerra,
virou São Jorge; Oxalá, que criou a
humanidade, é Jesus Cristo; Iansã,
senhora dos ventos e tempestades, é
Santa Bárbara, e assim por diante.

FESTA DA CONCEIÇÃO
DA PRAIA

8 DE DEZEMBRO
A homenagem a Oxum, orixá das
águas doces e padroeira da Bahia, é
feriado no Estado. A festa começa
com uma missa na Igreja de Nossa
Senhora da Conceição, seguida do
cortejo que carrega a imagem da
santa pelo bairro do Comércio.

FESTA DE SANTA BÁRBARA

4 DE DEZEMBRO
É um conjunto de procissões
e missas no Pelourinho, em
homenagem à Santa Bárbara e à
orixá Iansã. Há distribuição de caruru,
e os fiéis usam a cor vermelha.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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PRAIA DE PORTO DA BARRA

HOTÉIS

Escolha a praia com a sua
cara para se hospedar
CENTRO: região dos

melhores teatros e museus
da cidade, está localizado
a 1 km do Pelourinho.

CORREDOR DA
VITÓRIA: tem calçamento

de pedra e fica perto de museus
e centros culturais. A 6 km
do Centro.

PRAIA DE ONDINA: é

PRAIA DE ONDINA

frequentada por surfistas e é o
ponto final de um dos circuitos dos
trios elétricos. A 6 km do Centro.

PRAIAS DO PORTO DA
BARRA E DO FAROL
DA BARRA: têm mar calmo,

calçadão, restaurantes, bares e
lojas. A 7 km do Centro.

PRAIA DE AMARALINA:

tem calçadão e ótima infra
estrutura comercial, incluindo
restaurantes. A 8 km do Centro.

PRAIA DO JARDIM DE
ALAH: tem mar tranquilo em

PRAIA DE STELLA MARIS

um trecho e agitado em outro,
onde é possível surfar. A 10 km
do Centro.

PRAIA DE PITUBA:

tem uma longa faixa de areia
fina, além de lojas, bares e
restaurantes. A 10 km do Centro.

PRAIA DE ITAPUÃ: tem

ótimas barracas e fica em um
bairro boêmio com atrações
como o Largo de Cira. A 16 km
do Centro.

PRAIA DE STELLA
MARIS: tem ótimas barracas

de praia e fica pertinho do
Salvador Norte Shopping.
A 23 km do Centro,
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade

CATEGORIA SIMPLES

B HOTEL O excelente custo/benefício é o
grande destaque deste hotel, que fica a 1 km
da Praia de Amaralina e a 2 km do complexo
de bares, restaurante e baladas do Rio
Vermelho. Av. Amaralina, 74, Amaralina.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Café da manhã incluído
All Inclusive
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Secador de cabelo
TV a cabo no apartamento
Copa do bebê
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito Estacionamento pago
Pet friendly

CATEGORIA CONFORTÁVEL

HOTEL VILA GALÉ

PORTOBELLO ONDINA PRAIA HOTEL
A uma quadra da Praia de Ondina, fica a 2
km do badalado bairro do Rio Vermelho, por
isso é perfeito para quem gosta de uma vida
noturna agitada por bares, restaurantes e
baladas. Av. Oceânica, 2.275, Barra.

ou correr na orla. Bares e restaurantes
estão nas proximidades do hotel.
Av. Manoel Dias da Silva, 979, Pituba.

SOL VICTORIA MARINA
Localizado à beira-mar, no
Corredor da Vitória, tem
píer acessível por teleférico,
toboágua até o mar e três piscinas. Clientes
com cartão CVC Itaú têm upgrade do
apartamento Standard para o Superior.
Av. Sete de Setembro, 2.068, Vitória.

THE HOTEL A localização é o trunfo do
hotel, que está situado a 300 m da Praia
do Farol da Barra e do Shopping Barra
Salvador. R. Belo Horizonte, 138, Barra.

DANN INN Está localizado em frente ao
mar da Praia de Pituba, que é um dos
bairros mais tradicionais de Salvador,
próximo a bares e lojas. Av. Octávio
Mangabeira, 197, Pituba.

BAHIAMAR HOTEL Para quem gosta de
preparar as refeições ou para famílias,
é uma boa opção, já que tem frigobar e
micro-ondas em alguns apartamentos.
Fica a uma quadra da Praia do Jardim de
Alah. Clientes com cartão CVC Itaú têm
upgrade do apartamento Standard para
o Executivo. R. Dr. João Mendes da Costa
Filho, 125, Jardim de Alah.

GOLDEN PARQUE SALVADOR
A apenas 100 m da Praia de Pituba, é o
cenário perfeito para quem quer caminhar

Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a sua
hospedagem. Precisou de
qualquer coisa durante a viagem,
é só chamar a CVC.

QUALITY HOTEL SÃO SALVADOR O
hotel do Centro está interligado ao Quality
Suites São Salvador e fica próximo a lojas
e cafés. Os apartamentos são modernos
e confortáveis. R. Dr. José Peroba, 244.
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a incrível barraca de praia Gran Beach
Stella Maris, procurada inclusive por
quem não está hospedado no hotel.
Clientes com cartão CVC Itaú
têm 10% de desconto no centro de
beleza e upgrade do apartamento
Standard para o Superior. Praça Stella
Maris, 200, Stella Maris.

Reserve sempre seu hotel com
a CVC para garantir tarifas
imperdíveis e, dependendo do
hotel, benefícios como entrada
antecipada e saída em horário
estendido dos apartamentos,
melhoria de categoria, mimos
especiais e muito mais. Consulte
condições e disponibilidade dos
hotéis participantes.

HOTEL MONTE PASCOAL
A localização é privilegiada:
o Hotel Monte Pascoal fica
em frente ao mar da Praia
do Farol da Barra, pertinho de muitos
bares e restaurantes. Outro diferencial
é o serviço de praia. Av. Oceânica,
591, Barra.

MUITO CONFORTÁVEL

WISH HOTEL DA BAHIA BY GJP Este
hotel é ideal para quem valoriza a cena
cultural, pois fica perto do Pelourinho e do
Teatro Castro Alves, ondem ocorrem os
melhores shows da cidade. Alguns quartos
contam com frigobar e micro-ondas.
Av. Sete de Setembro, 1.537, Dois de Julho.

CATUSSABA RESORT
Pé na areia, na Praia de
Itapuã, tem quatro piscinas,
quatro quadras de tênis,
campo de futebol, minizoo, playground
e quadra poliesportiva. Você escolhe
entre diárias com café da manhã,
meia pensão ou All Inclusive. Alguns
quartos têm frigobar e micro-ondas.
Clientes com cartão CVC Itaú têm
upgrade do apartamento Standard
para o Superior. Alameda da Praia,
s/no, Itapuã.

VILA GALÉ SALVADOR Este hotel tem
vários apartamentos com vista para o
mar da praia de Ondina e uma deliciosa
gastronomia. Alguns apartamentos
contam com frigobar e micro-ondas.
R. Morro do Escravo Miguel, 320, Ondina.

QUALITY HOTEL E SUÍTES SÃO SAL
VADOR Fica bem no Centro, a 2 km do
Salvador Shopping e perto de restaurantes,
bares e lojas. Tem frigobar e micro-ondas
em alguns apartamentos. Clientes com
cartão CVC Itaú podem fazer check-out até
as 16h. R. Dr. José Peroba, 244, Stiep.

CATUSSABA SUÍTES
É mais luxuoso do que
o Catussaba Resort, que
faz parte do mesmo
complexo, e seus hóspedes podem
utilizar toda a infraestrutura do
vizinho. Alameda Praia de Tramandaí,
260, Itapuã.

GRAN HOTEL STELLA
MARIS Você fica pé na areia,
na praia de Stella Maris, e
pode curtir a grande piscina e

GRAN HOTEL STELLA MARIS
FOTO: DIVULGAÇÃO
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LUXO

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

FERA PALACE Um destaque é a bela
piscina panorâmica no terraço. Fica no
Centro, a 650 m do Pelourinho e 1,4 km da
Bahia Marina. Há frigobar e micro-ondas
em todos os apartamentos. Cliente com
cartão CVC Itaú pode fazer check-out até
as 15h. R. Chile, 20, Centro Histórico.
FOTO: MARCELO NEGROMONTE

HOTEL FASANO SALVADOR O
sofisticado hotel do Centro tem vista
panorâmica privilegiada para a Baía de
Todos os Santos a partir da maravilhosa
piscina da cobertura. Todos os
apartamentos contam com banheira.
O edifício histórico, em estilo art decó,
foi construído em 1930 para sediar o
tradicional jornal baiano “A Tarde”.
Praça Castro Alves, 5, Centro.

Entrada (check-in): 15h
Saída (check-out): 12h
Clientes CVC têm a vantagem
de entrar mais cedo ou sair mais
tarde em alguns hotéis.

FERA PALACE

CATUSSABA RESORT

Café da manhã incluído
All Inclusive
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Secador de cabelo
TV a cabo no apartamento
Copa do bebê
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito Estacionamento pago
Pet friendly

FOTO: DIVULGAÇÃO
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SALVADOR COMBINA COM...
MORRO
DE SÃO
PAULO

A 4h de
barco, é um
vilarejo com
lindas praias
preservadas
e muita festa
pé na areia.
MORRO DE SÃO PAULO

LITORAL SUL DA BAHIA

Região de belas praias, cachoeiras e
arquitetura histórica em destinos como
Península de Maraú, Itacaré e Ilhéus.

VALE DO PATI

CHAPADA DIAMANTINA

Parque nacional com trilhas,
cavernas e cachoeiras em meio
à paisagem dos chapadões.

ITACARÉ

LITORAL
NORTE
DA BAHIA

Região com
ótimos resorts,
como a Costa
do Sauípe, o
IBEROSTAR
Praia do Forte
e o Grand
Palladium
Imbassaí.
LITORAL NORTE DA BAHIA
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...
• Assistência CVC 24h antes, durante e depois da viagem
• Flexibilidade total para montar a viagem do jeito que preferir
• Pagamento com parcelamento em mais vezes
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

A maior agência de turismo da América Latina

FOTO: SALVADOR / SHUTTERSTOCK

CVC 24h: 3003-2977
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SALVADOR

FOTO: SHUTTERSTOCK

Cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum: consulte condições para ¹anuidade grátis.

FOTO: SHUTTERSTOCK

O cartão CVC Itaú Visa Platinum é o único
que parcela a viagem em mais vezes, sem juros,
com benefícios exclusivos no destino.
E você pode ter direito a anuidade grátis¹.

