
Experiência: Mergulho – Saída pela manhã do hotel com embarque na
escuna ou barco apropriado por volta das 08:30h ou de acordo a tábua de
maré. A embarcação segue com destino ao local de mergulho na região
costeira nos pontos demarcados via GPS podendo incluir até náufragos de
época. Durante o trajeto os mergulhadores explicam as técnicas necessárias e
dão todas as orientações para o mergulho que será acompanhado de instrutor
profissional credenciado.  No percurso também é oferecido um pequeno
lanche com refrigerante, suco, água, biscoitos e frutas. Essa aventura dura em
média 5 horas. 

Valor por pax: R$ 315,00 por pax 

Aula de velas – Essa experiência é voltada para os aventureiros que não
abrem mão dos maiores prazeres da vida quando o tema é viajar! Não há um
dia definido para tal atividade uma vez que, buscamos o melhor vento,
visando contribuir para a melhor experiência do turista. O local das atividades
náuticas é a enseada de Mutá, uma das praias mais lindas da região. Lá uma
requintada infra estrutura de praia nos ampara, bebidas, petiscos e até pratos
principais, música boa e muita diversão: 

Valor da experiência: R$ 340,00 por pax 

Experiência de luxo a bordo de uma Phantom 400 – A bordo de uma das
lanchas mais luxuosas da Costa do Descobrimento, os turistas vão vivenciar o
cenário mais fantástico da região, frutas da estação, bebidas e um nobre
prosecco com taças para comemorar o dia em alto mar. Com uma lancha tão
potente e confortável praias de espelho e até Caraíva são acessíveis
facilmente, então, não há limites e assim o dia se torna uma magia, suítes, sol,
água, aventura e sofisticação são apenas alguns dos ingredientes que
contemplam o objetivo final: FELICIDADE!

 Valor da experiência: R$ 13.750,00 (embarcação) Capacidade: 12 pessoas

Experiência gastronômica em alto mar – São pelo menos 03 opções de
lanchas de 30, 36 e 42 pés para atender aos desejos dos nossos clientes. Os
roteiros podem ser definidos de acordo a sugestão e escolha do cliente,
costeando a Costa norte ou Sul, já o cardápio com exceção do Phantom 400
que tem um chef a bordo, nas outras duas lanchas o cardápio é churrasco e
muita diversão. 

Valor da experiência: R$ 18.500,00 – Phantom 400 com chefe a bordo
(embarcação) Capacidade: 12 pessoas

EXPERIÊNCIAS



Experiência na reserva Mata Medonha: Localizado entre os vilarejos de Santo
André e Santo Antonio a reserva indígena mata Medonha está quase intocada
com exceção de alguns barracos nem tão modernos assim. Especialmente
para quem busca desfrutar ricas experiências sugerimos pelo menos uma
manhã de convivência e muito aprendizado no habitat natural dos índios
pataxó. Lá podemos adentrar a mata para conferir as armadilhas, plantar ou
colher mandioca  “matéria prima” da farinha, passear em canoa de madeira
pelo rio de águas vermelhas, participar do ritual indígena, apreciar e adquirir o
artesanato local, uma experiência sem precedentes. Saídas as quartas e sextas
dos hotéis em Porto Seguro a partir de 07:30h 

Valor por pax: R$ 165,00 

Experiência pelas praias do norte: As praias de Santo Antônio, Mogiquiçaba e
Guaiú são uma raridade para quem aprecia o encontro da natureza, entre mar,
rios, restinga e mata atlântica. É comum a aparição de tartarugas já que
aquelas praias são berçário de desova. Na praia de Guaiú fazemos a parada
mais longa, para que os convidados possam usufruir banho de mar,
caminhada e meditação, além de poder fazer seus consumos opcionais de
petiscos, bebidas, almoço nas rústicas e aconchegantes barracas de praia,
uma das anfitriões é a famosíssima Maria Nilza com seu charmoso e acolhedor
restaurante, um diferencial daquela região. Após a praia, já no retorno faremos
visita à fábrica de doces da Lety, conheceremos um pouco mais do projeto
social dessa pessoa de alma nobre, além é claro de nos deliciarmos com a
variedade de doces típicos da região. Saídas as quintas e sextas dos hotéis em
Porto Seguro a partir de 07:45h

Valor por pax: R$ 140,00 

Experiência Náutica: Um dia de esportes náuticos: A prática de esportes está
em alta, além de saudável, unir o esporte à uma experiência nas águas calmas
da enseada de Mutá, alternando entre caiaque, stand up paddle, barcos a vela
com velejadores experientes para levar os aventureiros até a plataforma de
piscinas naturais da enseada de Mutá, receber água salgada nos peitos,
molhar o rosto e sentir a brisa do mar não há comparação. São pelo menos
duas horas de atividades náuticas, amparado por uma infra estrutura de praia
com cadeiras, mesas, espreguiçadeiras, guarda sol, e atendimento
diferenciado. Aproveite e viva essa emoção! Saídas diárias dos hotéis em Porto
Seguro a partir de 08:00h 

Valor por pax: R$ 315,00



Um dia na Roça Mutum: Mais uma experiência exclusiva para os clientes e
parceiros Visual. A subida de rio, navegando pelo principal rio João de Tiba até o
acesso ao rio Mutum, nesse momento o motor do barco é desligado pois, o canal
do rio é estreito e as árvores se cruzam formando um túnel natural, com
possibilidades de aparições de várias espécies selvagens. Os turistas ainda a bordo
do barco o empurram se encorando nos troncos das árvores nativas, quando de
repente um cenário paradisíaco se revela... Um pomar com casinha simples e uma
família de nativos os aguardando a beira do rio, ao lado de um “Jirau” (suporte sobre
o rio para lavar pratos e roupas” Passaremos algumas horas convivendo com a
família, colhendo fruitas da estação, interagindo aprendendo as curiosidades e
hábitos dos nativos como: preparo de doces comidas típicas O almoço será servido
à moda antiga, pratos de esmalte, canecas, pirão de mão, etc. O almoço é incluso. 

Valor por pax: R$ 350,00 

Uma experiência Pataxó: Quer mesmo tem uma boa história pra contar?
Experimente passar um dia inteirinho e uma noite no habitat natural dos índios da
aldeia pataxó Saída do hotel a partir de 08h manhã em direção à Reserva da
Jaqueira Durante são varias atividades como: Caminhada na trilha de
aproximadamente duas horas e meia onde teremos: Coleta de argila, explicação
sobre plantas medicinais, observações de animais, retirada de patioba, e
apresentação de armadilhas As 12hs parada para almoço: Alimentação e explicação
– Kijeme do Mãgutsi Cardápio: Peixe, batata, aipim, farinha, arroz, suco e frutas As
13hs as 14hs – Descanso dos guerreiros Rede, fogueira, incenso, música, chá As 15hs
– Oficina de artesanato 1hs Ensinar a fazer o artesanato, ex: colar com tucum, pena e
coco As 16hs – Ritual de purificação, agradecimento e despedida Em seguida os
convidados são levados aos seus respectivos kijemes para hospedagem. Àqueles
que estiverem com disposição poderão permanecer nos espaços de convívio, já os
que estiverem cansados da programação poderão se recolher aos seus aposentos
e gozarem uma tranquila noite de sono. Retorno ao hotel/pousada as 09hs do dia
seguinte. 

Valor por pax: R$ 365,00


