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BAHIA
A história da Bahia se confunde com a própria história do 
país, quando os colonizadores portugueses chegaram, no  
ano de 1500, à cidade de Porto Seguro. O estado tem boa parte 
do seu território na região do semiárido, mas possui também um 
grande litoral, abrigando desde praias urbanas até balneários 
paradisíacos, afastados da capital. A Bahia é uma festa de cores 
e sabores, com eventos concorridos no seu calendário, como 
o carnaval. O Sesc está presente em Salvador, cercado por um 
caldeirão de cultura, etnias e ritmos variados.

Fachada do Complexo Sesc-Senac Pelourinho – Salvador

Guia Sesc de Férias
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Sesc Piatã 
V x F $ R Z
Av. Octávio Mangabeira, s/no – Piatã
CEP: 41650-150 – Salvador
Central de reservas

| (71) 3367-8533 fax (71) 3367-8511

m reserva@sescbahia.com.br

Pode-se chegar a Salvador por linhas 
de transporte rodoviário ou pelo 
Aeroporto Internacional Deputado 
Luís Eduardo Magalhães. Diária com 
pensão completa, 95 acomodações (1 
apartamento para pessoas com defi-
ciência), ar-condicionado, ventilador, 
TV e frigobar. Recepção aberta 24h. 
Infraestrutura: centro de eventos, 
piscina, brinquedoteca, salas de jogos, 
fitness e leitura, recreação, quadras 
esportivas, cibercafé, restaurante, bar 
e lanchonete. 
x Gratuito, vagas não demarcadas. 

1 O que fazer na cidade
Além de parques florestais, jardim 
botânico e zoológico, Salvador possui 

reservas de Mata Atlântica preserva-
das, áreas de proteção ambiental e 
a segunda maior baía navegável do 
mundo, perfeita para atividades náu-
ticas: a Baía de Todos os Santos. No 
carnaval, é possível conferir desfiles 
de blocos famosos, como o Afoxé 
Filhos de Gandhy. Outros atrativos 
são as apresentações de capoeira e de 
maculelê, além da procissão de Nosso 
Senhor dos Navegantes e da Lavagem 
do Bonfim, na segunda quinta-feira 
após o Dia de Reis. Não deixe de visi-
tar o Pelourinho, o Mercado Modelo e 
os diversos endereços de artesanato 
local.
F 30 Segundos, Acarajé da Cira, 
Ao Léu, Casa do Comércio/Senac, 

19

miolo_guiadeferias_135x205mm.indd   19 14/11/14   16:53



A
ce

rv
o 

do
 R

eg
io

na
l

Ki-Mukeka, Pra Começar – Chopp e 
Music, The Twist Pub, Sorriso da Dadá, 
Sabores da Dadá e Yemanjá.

V Serviços
$ Santander, Banco do Brasil, Bra-
desco e Caixa Econômica Federal. 
R Avic Rent a Car, ACSSA Locadora 

de Veículos, Eureka Rent a Car, 
Natural Rent a Car e Salvador Rent 
a Car. Z Abaeté Viagens e Turismo, 
Adeltour Agência de Viagens, Balcão 
de Informações Turísticas do Salvador 
Shopping, Empresa Salvador Turismo 
– Saltur, Posto de Mercado Modelo e 
Pinheiro Turismo.
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Grande Hotel Sesc Itaparica
V x
Av. Rui Barbosa, s/no – Centro
CEP: 44460-000 – Itaparica
Central de reservas

| (71) 3631-8301 fax (71) 3631-8302

m reservaitaparica@sescbahia.com.br

A Ilha de Itaparica está localizada a 13 
km de Salvador, via ferry boat. O hotel 
oferece diária com pen são completa, 
81 acomodações (2 apar tamentos para 
pessoas com deficiência), ar-condi-
cionado, ventilador, TV e frigobar. 
Recepção aberta 24h. Infraestrutura: 
centro de eventos, piscina, playground, 
brinquedoteca, salas de jogos, fitness 
e leitura, recreação, quadras espor-
tivas, cibercafé, restaurante, bar e 
lanchonete. 
x Gratuito, 67 vagas. 

1 O que fazer na cidade
Itaparica é habitada por animais silves-
tres e sua flora é composta por Mata 
Atlântica e Restinga. Visite belezas na-
turais como a Ilha do Meio, rodeada de 
manguezais, as fontes da Bica, localizada 
no oeste do cais da cidade, da Prata e 
do Belém, além da Lagoa do Rodotec. 
As praias de Itaparica são extensas, de 
águas mornas e tranquilas. Entre os atra-
tivos culturais, há os sobrados Tenente 
João das Botas e Monsenhor Flaviano. 
Visite ainda a Marina de Itaparica.
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