
Tilläggsresa Praia do Forte
Vi reser 80 km norrut från Salvador längs vägen som är döpt efter de otaliga 
kokosnötterna i regionen och anländer till den idylliska orten Praia do Forte. Vi 
bor på hotellet Porto da Lua, vars namn betyder ”Månens hamn” och är det enda 
hotellet i Praia do Forte som ligger direkt på stranden. Rummen har en spektaku-
lär utsikt över det oändliga havet.

Dag 1 - 3       Praia do Forte
Här finns flera naturliga ”pooler” som på portugisiska kallas ”piscinas naturais” 
och är perfekta för snorkling. Den lilla fiskebyn Praia do Forte ligger bara några mi-
nuter till fots från hotellet och där kan man njuta av shopping och nattliv, men det 
är fortfarande avlägset nog för att inte störas. Kom och koppla av i en av de mest 
privilegierade platserna i Bahia. Hotellets charmiga personal kommer att göra allt 
för att göra er vistelse trevlig. Njut av god mat och varför inte köpa en svalkande 
Caiperinha på stranden. Man kan ge sig ut på en båttur, dyka, snorkla eller bada i 
laguner. Praia do Forte är en destination för ekoturism, bland annat tack vare TA-
MAR-projektet som arbetar för bevarande och undersökning av havssköldpaddor. 
Hotell: Porto da Lua Pousada
Måltider: Frukost 

Dag 4 Hemresa
Det har blivit dgs att ta farväl av Brasilien för den här gången. Efter en sista väl-
smakande frukost blir ni upphämtade på hotellet och får skjuts till Flygplatsen.
Hotell: -
Måltider: Frukost 
 

   Prisuppgifter

Avresa varje vecka beroende på tillgänglighet. Vänligen kontakta Thabela Travel för mer 
information.

I priset ingår:
• Transporter, inträden, måltider enligt resebeskrivningen
• 3 nätter på 3* hotell
• Engelsktalande Guide

I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
• Utflykter bokade på plats
• Dricks
• Dryck

Ett flygtillägg kan tillkomma beroende på var original-resan slutar/ börjar, vänligen kontak-
ta Thabela Travel för mer information.

Observera att inga bokningar är gjorda i nuläget, tillgänglighet kan därför inte garanteras.

Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma 
att samköras med andra internationella resenärer.
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4 3 900 kr 6 200 kr


