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Marcação de viagem de avião PORTUGAL – Piracanga, BRASIL: 
 

Retiro A Viagem  ao teu propósito de vida – 8 dias -  

 

1ºDIA - 4 de dezembro:  

 Saída de Lisboa em  voo TAP às 16:30 e chegada a Salvador da Bahia às 22:15 (horas 

locais);  

 Transporte do Aeroporto Salvador  para o Hotel Sol Barra com regime de dormida e 

pequeno-almoço:  

 

Hotel Sol Barra 3* 

Situado em uma localização central, no bairro da Barra de Salvador e em frente à Praia da 

Barra, o Sol Barra oferece uma vista incrível para o mar da Baía de Todos os Santos.  

O hotel Sol Barra também dispõe de uma lanchonete e um restaurante, onde pratos regionais 

e internacionais são servidos à la carte. Barra é uma ótima escolha para viajantes interessados 

em Pôr-do-sol, Paisagens e Caminhadas na Praia. 

 

2ºDIA - 5 de Dezembro: 

 

Saída do hotel e transporte para o aeroporto com saída de Salvador da Bahia às 15:02 em voo 

GOL  e chegada ao aeroporto de Ilhéus às 15:50. 

Transporte do aeroporto até ao Ecovila Piracanga. 

 

3º ao 11º DIA – 6 a 14 de Dezembro:  

Estadia no Ecovila Piracanga em regime de pensão completa e usufruto do retiro A Viagem ao 

teu propósito de vida. 

 

11º a 12ºDIA – 14 a 15 de Dezembro:  

Saída do Ecovila Piracanga em direcção ao aeroporto de Ilhéus e saída de Ilhéus em voo GOL  

às 13:33 e chegada a Salvador da Bahia às 14:18. 

Saída de Salvador da Bahia às 23:55 em voo TAP e chegada a Lisboa às 11:10 (do dia seguinte, 

15 de Dezembro, hora local). 
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Condições: 

* Valores acima incluem todas as taxas  (à data de hoje); 

* As taxas (segurança e de embarque) somente estarão garantidas no acto da emissão; 

* Bagagem permitida: 02 volumes até 32kg por pax (adultos);  

 
 
 
 
 

Condições: 

* Valores acima incluem todas as taxas (à data de hoje);  

* As taxas (segurança e de embarque) somente estarão garantidas no acto da emissão;  

* Por se tratar de um bilhete de vôo(s) exclusivamente doméstico(s), o limite de bagagem 

despachada é de um volume de 23kg por pax (adultos);  

 

Custo por pessoa: 

Preço por pessoa em quarto duplo em Salvador da Bahia                      1.213,00€ 

Preço por pessoa em quarto triplo em Salvador da Bahia                       1.207,50€ 

Preço por pessoa em quarto individual em Salvador da Bahia               1.247,00€ 

 

O valor da tarifa informado, com exceção das taxas de combustível e segurança, só poderá ser 

garantido até 15 de Julho de 2015, data a partir da qual poderão ocorrer alterações de preço. 

 

Para efetuar as suas marcações de viagem, entre pf em contato com Paulo Assunção: 

 
 
 
 

COOLTRAVEL 
Avenida 1ª Maio, 34-C – 2825 -393 – Costa da Caparica 
E-mail: incoming@cooltravel.pt / Telf: +351 212 909 390 
RNAVT nº 2703 
 

Se precisares de ajuda contata-nos para o tlm 968410565 
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