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Se você quer garantir férias incríveis, economizar dinheiro e ter
uma viagem bem sucedida, é fundamental que você faça seu
próprio roteiro de viagem! 

Um bom planejamento garante férias mais organizadas e diminui
as chances de contratempos e imprevistos  desagradáveis.

O Roteiro PF em Porto Seguro tem o principal objetivo de sugerir
atrações que acredito serem insubstituíveis e sinta-se à vontade
para acrescentar ou retirar programações conforme seu desejo.

Graças a ele tive férias que jamais imaginaria ter, e me senti na
obrigação em compartilhar tudo que vivenciei. 
Desejo que você tenha férias inesquecíveis e perceba que seus
sonhos podem sim sair do papel.

Contar com seu próprio roteiro de viagem é assegurar
tranquilidade e melhor aproveitamento do seu tempo. Através
dele você viaja preparado para curtir cada momento, sem
estresse e sem correr o risco de esquecer algum lugar do seu
interesse.

Mas é importante lembrar que cada viajante possui seus gostos e
por isso, uma viagem pode ser totalmente diferente de pessoa
para pessoa. Quem cabe decidir sobre suas férias é
exclusivamente você. Por isso, ressalto a importância de saber
todos os passos na estrutura de um roteiro de viagem com base
em seus gostos, pretensões e expectativas.  

Fazendo um bom roteiro com antecedência, torna você preparado
para curtir o seu destino do seu jeito. Afinal, os melhores
momentos da sua viagem é que ficarão guardados para sempre.

OLÁ!
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LINKS

IMPORTANTES

BOOKING - CLIQUE AQUI  E VEJA O
RANKING DAS MELHORES POUSADAS EM
PORTO SEGURO

CUPOM DESCONTO DE R$ 200 PELO AIRBNB NA
SUA PRIMEIRA VIAGEM

DICAS DE VIAGEM PARA PORTO SEGURO - TUDO O
QUE VOCÊ PRECISA SABER EM UM SÓ LUGAR
Manual Completo para você não se perder

CLIQUE AQUI E VEJA TODAS AS VANTAGENS EM
ALUGAR UMA CASA OU APARTAMENTO EM PORTO
SEGURO

PRECISODEFERIAS.COM.BR

https://www.booking.com/searchresults.xb.html?city=-663864&aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.airbnb.com.br/c/carolinam4661?referral_share_id=ab01e3e1-b880-4423-bd48-9a436cd4367d
https://precisodeferias.com.br/dicas-de-viagem-para-porto-seguro/
https://www.airbnb.com.br/associates/33645?s=67&c=.pi115.pk0_9&a4ptk=7677_0_9_33645&af=115


Seja bem-vindo (a) a bordo ao Preciso de Férias e primeiramente

gostaria de me apresentar…. eu sou a Carolina Martinez, mas pode me

chamar de Carol, pois a partir de agora tenho certeza que nos

tornaremos grandes amigos 

Sou responsável por toda produção de conteúdos, onde viajar se tornou 

nossa grande filosofia de vida e um trabalho sério.

Entendemos a responsabilidade de influenciar leitores ao sucesso com a

criação de conteúdos sobre o turismo regional, nacional e mundial. Por

isso, gostaríamos de inspirar e fazer você entender que sim, tudo isso é

possível! 

Nossa missão é compartilhar conteúdos para pessoas que buscam

encorajamento para organizar sua própria viagem, do zero e de forma

totalmente independente, através de informações precisas sobre

planejamento, estratégias e roteiros de viagem.

Insta: @preciso.de.ferias
E-mail: falecom@precisodeferias.com.br 

EU SOU A 
Carolina 
Quer falar comigo?

PRECISODEFERIAS.COM.BR

CLIQUE AQUI e veja nossos VALORES INEGOCIÁVEIS e a
MISSÃO completa do Preciso de Férias   

https://precisodeferias.com.br/missao-valores/


Viagem para Porto Seguro

Jantar na Rua Mucugê

ANOTE SEUS GASTOS

Check-in na Pousada Paraíso
Ecológico em Arraial d'Ajuda

DIA 

1

Neste dia, viajaremos rumo a Porto Seguro!
Passaremos pelos aeroportos de São Paulo
(Guarulhos), chegando na Bahia por volta das
16:30. 

Vamos aproveitar para chegar no hotel com
calma e tranquilidade e curtir o final da tarde
na rua mais badalada de Arraial d’ Ajuda

ORÇAMENTOS POR PESSOA 
 R$ 160,00

MANHÃ

NOITE

TARDE
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Sem dúvida, encontrar uma pousada muito bem localizada é fundamental para o sucesso
da sua viagem.

Não depender de meios de transporte em Arraial d’Ajuda é muito importante.

Além disso, encontrar estacionamentos disponíveis em Arraial d’Ajuda é um grande

desafio.

Portanto, o  melhor lugar para se hospedar é bem no centrinho. Ou seja, quanto mais

perto da Rua Mucugê melhor será, pois é nessa rua que você fará praticamente tudo.

É na Rua Mucugê, que você encontrará os melhores restaurantes, lojas de conveniências,

acesso a praia principal, vida noturna, música ao vivo, entre outras possibilidades.

Por isso, nossa sugestão é a  Pousada Paraíso Ecológico em Arraial, que por sinal é

maravilhosa.

Se você está buscando onde se hospedar em Arraial d’Ajuda, uma sugestão seria

conhecer a infraestrutura dessa pousada que vamos indicar, pois afinal a localização é

totalmente privilegiada.

CLIQUE AQUI  e veja: 

Onde Ficar Em Porto Seguro - Como

Escolher E Não Se Arrepender?

RECOMENDAÇÃO

CLIQUE AQUI  e veja: 

infraestrutura da pousada Paraíso

Ecológico

https://precisodeferias.com.br/onde-ficar-em-porto-seguro/
https://precisodeferias.com.br/onde-ficar-em-porto-seguro/
https://precisodeferias.com.br/onde-ficar-em-porto-seguro/
https://precisodeferias.com.br/onde-ficar-em-porto-seguro/
https://precisodeferias.com.br/onde-ficar-em-porto-seguro/
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-paraiso-ecologico.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-paraiso-ecologico.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-paraiso-ecologico.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-paraiso-ecologico.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-paraiso-ecologico.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1


Centro Histórico de Arraial d'Ajuda
Mirante das Fitinhas
Praia do Mucugê - Parada para Almoço

Beco das Cores - Parada para
Jantar

ANOTE SEUS GASTOS

Caminhada pelas Praias: Parrancho,
Pitinga e Lagoa Azul 

DIA 

2

Neste dia, faremos um tour pelo Centro
Histórico de Arraial d'Ajuda. 

Logo em seguida, caminharemos pelas
principais praias da região. 

Além disso, iremos provar as comidas típicas,
petiscos e bebidas  através dos barzinhos ao pé
na areia, pois afinal “saco vazio não para em
pé”

MANHÃ

NOITE

TARDE
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ORÇAMENTOS POR PESSOA 
R$ 200



Hoje iremos passar o dia no Ecoparque Arraial
d’Ajuda e durante a noite, vamos experimentar
a gastronomia local na Rua Broadway em
Arraial d’Ajuda

Dependendo da época do ano, é preferível
comprar a entrada do parque aquático com
alguns dias de antecedência pelo próprio site
do empreendimento, prevenindo dias de chuva

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Parque Aquático Ecoparque

Rua Broadway - Parada para Jantar

ANOTE SEUS GASTOS

DIA 

3 

MANHÃ

NOITE

TARDE

PRECISODEFERIAS.COM.BR

ORÇAMENTOS POR PESSOA 
R$ 220

https://precisodeferias.com.br/porto-seguro-no-inverno/


Aluguel de carro no aeroporto de Porto
Seguro
Viagem até Trancoso
Check-in na Pousada Mata N'Ativa
Quadrado de Trancoso

Quadrado de Trancoso - Parada
para Jantar

ANOTE SEUS GASTOS

Caminhada pela Praias
Praia dos Nativos
Praia dos Coqueiros - parada para
Almoço

DIA 

4

Neste dia alugaremos um carro e partiremos
para Trancoso e conheceremos seus
verdadeiros encantos 
Na parte da tarde, almoçaremos na praia dos
Coqueiros e caminharemos pelas praias da
região
Já no período da noite, jantaremos no
Quadrado de Trancoso, pois a noite reúne
lugares únicos.

MANHÃ

NOITE

TARDE

PRECISODEFERIAS.COM.BR

ORÇAMENTOS POR PESSOA 
R$ 180



Normalmente quando falamos sobre Trancoso, muito dos visitantes imaginam que

apenas um bate e volta no mesmo dia será suficiente. Porém esse destino encantador é

um lugar que deve ser curtido sem pressa. Trancoso vai muito além do seu Quadrado, e

quando nos referimos sobre o que fazer na região, estamos falando de uma vila

tranquila, preservada e requisitada. 

No entanto, com uma bate e volta no mesmo dia, você correrá o risco de não aproveitar

todo o potencial de Trancoso. Em outras palavras, ir para dar uma volta de um dia no

Quadrado e curtir uma praia, realmente não valerá a pena e provavelmente você sairá

com outra impressão.

Na verdade, independente do estilo do turista e para não ter o passeio frustrado, o

visitante precisa entender que o  verdadeiro charme de Trancoso  é sentir a sintonia do

lugar e apreciar suas belezas naturais tanto de dia quanto à noite.

DICA IMPORTANTE: Como o lugar é muito requisitado, nossa sugestão é sempre reservar

sua pousada o quanto antes.

E se você está pesquisando onde ficar em Trancoso, nossa sugestão é a Pousada Mata

N’ativa que além de se preocupar com o meio ambiente  sem deixar o conforto de lado,

possui uma infraestrutura impecável.

RECOMENDAÇÃO

CLIQUE AQUI  e veja

com mais detalhes sobre fazer ou não

fazer um bate e volta até Trancoso

CLIQUE AQUI  e veja: 

infraestrutura da 

Pousada Mata N'Ativa

https://precisodeferias.com.br/quadrado-de-trancoso-bahia/
https://precisodeferias.com.br/quadrado-de-trancoso-bahia/
https://precisodeferias.com.br/quadrado-de-trancoso-bahia/
https://precisodeferias.com.br/quadrado-de-trancoso-bahia/
https://www.booking.com/hotel/br/mata-na-ativa-pousada.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/mata-na-ativa-pousada.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/mata-na-ativa-pousada.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/mata-na-ativa-pousada.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/mata-na-ativa-pousada.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/mata-na-ativa-pousada.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/mata-na-ativa-pousada.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1


Viagem até a Praia do Espelho
Check-in na Pousada do Outeiro
Almoço na Pousada

Jantar na Pousada

ANOTE SEUS GASTOS

Curtir a infrestrutura da Pousada e
relaxar

DIA 

5

Neste dia, vamos de carro até a Praia do
Espelho e ficaremos hospedado em um
condomínio fechado (Vila do Outeiro) para
descansar e apreciar a energia do lugar

Não podemos esquecer de curtir toda a
infraestrutura do condomínio

MANHÃ

NOITE

TARDE

PRECISODEFERIAS.COM.BR

ORÇAMENTOS POR PESSOA 
R$ 200



A Praia do Espelho em Porto Seguro vem ganhando  atenção e
curiosidade principalmente para quem visita a Costa do Descobrimento.

Inclusive, existem vários passeios oferecidos por diversas agências de turismo,
tanto em Arraial d’Ajuda como em Trancoso para conhecê-la.

Mas apesar de reunir inúmeras beleza naturais, a Praia do Espelho  esconde
armadilhas que podem tornar sua viagem frustrante.

Na verdade, apesar de ser considerada uma das praias mais belas do Brasil e
possuir fama internacional, algumas  dicas são fundamentais  para que seu
passeio se torne inesquecível.

Para que você aproveite todas as potencialidades da região da Praia do
Espelho, nossa sugestão portanto é que você se hospede e reserve alguns dias
para aproveitar o máximo das belezas naturais.

Por isso, parar um pouco, relaxar, renovar as energias, descansar sem
preocupações e se encantar é o melhor a se fazer na região da Praia do
Espelho.

Nossa sugestão é a Pousada do Outeiro que possui uma infraestrutura
admirável!

RECOMENDAÇÃO

CLIQUE AQUI  e veja: 

Guia Completo Sobre

 A Praia Do Espelho

CLIQUE AQUI  e veja: 

infraestrutura da 

Pousada do Outeiro

https://precisodeferias.com.br/praia-do-espelho-porto-seguro/
https://precisodeferias.com.br/praia-do-espelho-porto-seguro/
https://precisodeferias.com.br/praia-do-espelho-porto-seguro/
https://precisodeferias.com.br/praia-do-espelho-porto-seguro/
https://precisodeferias.com.br/praia-do-espelho-porto-seguro/
https://precisodeferias.com.br/praia-do-espelho-porto-seguro/
https://precisodeferias.com.br/praia-do-espelho-porto-seguro/
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-do-outeiro.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-do-outeiro.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-do-outeiro.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-do-outeiro.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-do-outeiro.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-do-outeiro.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/br/pousada-do-outeiro.xb.html?aid=1654717&no_rooms=1&group_adults=1


Caminhada pelas Praias dos Amores e a
Praia do Outeiro

Jantar na Pousada

ANOTE SEUS GASTOS

Parada para o Almoço - Club do
condomínio do Outeiro das Brisas
Caminhada até o Rio do Frade

DIA 

6

Neste dia, percorremos as principais praias  da
região. No meio do caminho, existe um clube
próprio do condomínio, onde poderemos fazer
uma parada para o almoço

MANHÃ

NOITE

TARDE

PRECISODEFERIAS.COM.BR

ORÇAMENTOS POR PESSOA 
R$ 180



Jantar na Pousada

ANOTE SEUS GASTOS

Passar o dia e almoçar na Praia do
Espelho

DIA 

7

Neste dia, vamos descansar na Praia do
Espelho e curtir o dia pela região. Muito
cuidado para ir na maré certa!

MANHÃ

NOITE

TARDE
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ORÇAMENTOS POR PESSOA 
R$ 200



Saída da Praia do Espelho até a Porto
Seguro 
Check-in no hotel em Porto Seguro
Almoçar pela região

Conhecer e jantar na Passarela do
Álcool

ANOTE SEUS GASTOS

visitar  o Centro Histórico de Porto
Seguro 

DIA 

8

Neste dia, vamos voltar até Porto Seguro e
fazer check-in novamente em outro hotel.
Na parte da tarde, iremos visitar o Centro
Histórico de Porto Seguro e a noite, jantaremos
na Passarela do Alcool.

MANHÃ

NOITE

TARDE

PRECISODEFERIAS.COM.BR

ORÇAMENTOS POR PESSOA 
R$ 180



Reserva Pataxó 
Centro Histórico de Cabrália

Jantar na Passarela do Álcool e se
preparar para partir

ANOTE SEUS GASTOS

Conhecer as Praias de Coroa
Vermelha - parada para almoço

DIA 

9

Neste dia, faremos um tour pelas principais
praias de Porto Seguro, assim como conhecer a
cidade vizinha Santa Cruz Cabrália.
Além disso, visitaremos uma aldeia indígena
para conhecer a sua preservação cultural.

MANHÃ

NOITE

TARDE

PRECISODEFERIAS.COM.BR

ORÇAMENTOS POR PESSOA 
R$ 220



Apesar da viagem estar quase no final, do fundo
do meu coração eu espero que suas férias sejam
inesquecíveis!

Muito obrigada por escolher esse material e
realmente eu espero que ele te ajude na sua
jornada.

Tenha certeza que essas atrações farão diferença
na sua viagem

Este roteiro é dedicado a todas as pessoas que
querem se tornar independentes e visitar cada vez
mais lugares extraordinários no mundo!

Que Deus te abençoe! 
Tenha uma boa viagem!

Carol, do Preciso de Férias

NOSSA VIAGEM CHEGOU AO FIM....

DIA 

10
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