Itacaré
Dia a Dia
1º dia - Itacaré
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado até o hotel escolhido.
2º dia - Dia Livre
Sugestão de passeio (não incluso). O visitante fará uma caminhada por Itacaré onde conhecerá
as principais ruas do vilarejo, repletas de bares, restaurantes, bancos e praias urbanas. Logo
após isso haverá uma parada na Ponta do Xaréu, na Praia da Concha, onde o turista poderá
assistir a um lindo pôr do sol.
3º dia - Dia Livre
Sugestão de passeio (não incluso). Duração - 10 horas. Inclui motorista-guia, transportes,
travessias, água, lente e snorkell para o mergulho. O visitante sairá com destino a Península de
Maraú e fará o trajeto em veículo e uma travessia em balsa no Rio de Contas.
Aproximadamente 1 hora de trajeto off road em Land Rover 4x4, climatizada e sonorizada. O
passeio destacará uma panorâmica no Morro do Celular.
O visitante terá tempo livre na praia Taipús de Fora, com mergulho de observação de seres
marinhos na piscina natural. Essa praia possui estrutura de alimentação, ducha, sanitário e
sombra. Logo depois, off road ao Morro do Farol e banho na Lagoa Azul. Em seguida, off road
na Trilha das Bromélias. Na volta, o visitante fará uma travessia de balsa e retornará para a
pousada.
4º dia - Dia Livre
Sugestão de passeio (não incluso). Duração - 8 horas. Inclui guia, transporte e ingresso. O
turista fará o trajeto em um veículo até a entrada das praias. Em seguida, fará uma trilha de
aproximadamente uma hora, onde conhecerá as Praias da Engenhoca, Hawaizinho, Camboinha
e Itacarezinho. Há estrutura de alimentação, ducha, sanitário e sombra. O passageiro terá
tempo livre para aproveitar tudo o que o lugar oferece. Em seguida, haverá um trajeto de
carro até a Cachoeira do Tijuípe, com piscina natural e deck-bar. Depois de aproveitar, o
visitante retornará a Itacaré.
5º dia - Dia Livre
Sugestão de passeio (não incluso). Duração - 8 horas. Inclui motorista-guia, transporte e uso de
equipamentos. O visitante fará o trajeto em Land Rover pela Estrada Parque até a entrada para
o distrito de Taboquinhas. São 28 quilômetros em estrada de chão, passando por antigas roças
e remanescentes de Floresta Atlântica. Na Chegada em Taboquinhas, o visitante seguirá para a
base de apoio que dispõe de vestiário, sanitários e água potável. Nesse momento, será feito
uma dinâmica de apresentação ao rafting, atividade em equipe, equipamentos, procedimentos
e preenchimento da ficha individual.
Em seguida, o passageiro seguirá o trajeto em veículo ao local da descida, apresentação à
equipe de apoio, guias, salva-vidas e fotógrafos. Instalação do equipamento, treinamento e
descida de corredeiras níveis 3 e 4. Após o rafting, o visitante realizará atividades de rapel na
Cachoeira do Noé. O acesso ao local é por uma pequena caminhada, apresentação à equipe de
apoio, procedimentos de iniciação ao Rapel, instalação do equipamento. Descida de 18
metros, com o instrutor ao lado, junto à lâmina d'água.
Após a prática das atividades de esporte e aventura, o turista retornará à base de apoio para
troca de roupa e em seguida fará uma parada em um restaurante típico para almoço regional

(opcional) em seguida, retornará para Itacaré pela mesma estrada de acesso. Não esqueça de
levar uma roupa seca para o retorno até o hotel, usar tênis e tomar café da manhã leve.
6º dia - Dia Livre
Sugestão de passeio (não incluso). Arvorismo (período da manhã) - Duração de 3 horas.
Arvorismo consiste na travessia de pontes, formando um percurso acrobático interligado por
plataforma fixada na copa das árvores. Atividades como trapézio, teia de aranha, falsa baiana,
tirolesa e outras são realizadas a alguns metros do chão, próximos à copa das árvores.
O circuito está em uma área de 5 mil metros quadrados de Mata Atlântica e tem um percurso
composto por 17 atividades, totalizando 227 metros de trilhas suspensas com plataformas de
até 10 metros de altura e duração de aproximadamente 2 horas. É preciso estar calçando tênis
ou sandália fixa. Cabelos longos devem estar presos e é necessário ter mais de 1,50 metros de
altura.
Passeio de canoa pelo Rio de Contas com Cachoeira do Cleandro (período da tarde) Duração de 5 horas. Inclui guia, canoa e ingresso na cachoeira. O visitante fará o traslado do
hotel até a praia da Coroinha. Em seguida, embarcará em canoas rústicas, com capacidade
para oito pessoas, subindo o Rio de Contas com suas paisagens, até chegar à cachoeira do
Cleandro, considerada uma das mais belas de toda a região. O retorno até Itacaré será pela
margem do Rio de Contas. Retorno para o hotel.
7º dia - Dia Livre
Sugestão de passeio (não incluso). O visitante fará o trajeto em veículo pela Estrada Parque até
a área de acesso, seguindo por uma trilha com percurso agradável de 1,3 mil metros pela Mata
Atlântica. Durante o percurso o visitante conhecerá um pouco da cultura local por meio de
curiosas histórias. O turista encontrará ainda árvores centenárias como Angelim, Conduru,
Massaranduba, Caneleira, Sapucaia e Gindiba.
Após a trilha da Gingiba, o passageiro seguirá de carro até o ponto de acesso, seguido de 25
minutos de caminhada até a paradisíaca Prainha, considerada uma das praias mais bonitas do
Brasil. Trata-se de uma pequena enseada de águas mornas e transparentes, areia fina e muitos
coqueiros, quase deserta, boa para a prática de surfe. A primeira parte do passeio (trilha
Janela da Gindiba) tem duração de aproximadamente 2 horas. Já na Prainha a permanência
será de aproximadamente 3 horas. O nível de dificuldade é leve.
O visitante deve levar lanche ou frutas, pois a praia não oferece estrutura para alimentação. A
região possui apenas uma cabana que vende água mineral, água de coco, refrigerante, cerveja
e frutas (abacaxi e melancia).
8º dia - Itacaré
O visitante terá o transporte para o aeroporto no horário estipulado.

