
Conheça Vitória

Espírito Santo

Formada por um arquipélago de 33 ilhas e uma parte continental, Vitória

concentra pouco mais de 355 mil habitantes em uma área de 93,38

quilômetros quadrados. É cheia de pontes por conta de sua geografia. A

economia é voltada, principalmente, para atividades portuárias. Por

concentrar diversas empresas, dois portos e belas praias, a cidade se

desenvolveu não só no turismo de lazer, mas também no de negócios. A

temperatura média anual é de 24ºC e o período de maior incidência de chuvas

é de outubro a janeiro. Se for curtir as praias, aproveite os meses de fevereiro

e março, principalmente.



Roteiro Sugestão

1º dia – Cidade de Origem/Vitória

Chegada, traslado aeroporto/hotel. Sugestão: Moqueca Capixaba – a do Espírito Santo é feita de

um jeito único, sem azeite de dendê e leite de coco.

2º dia – Vitória

Café da manhã no hotel. Passeio: City tour panorâmico pelos principais pontos turísticos e

históricos da cidade.

3º dia – Vitória

Café da manhã no hotel. Tour de dia inteiro pelos principais pontos turísticos e históricos da

cidade de Vila Velha, distante apenas 7km de Vitória.

4º dia – Vitória

Café da manhã no hotel. Dia livre.

Sugestão: a Feira de Artesanato Artes

na Praça com quase 200 expositores

acontece sempre aos sábados e

domingos na Praça dos Namorados.

Outra opção é o Mercado Vila Rubim

que funciona desde 1969, e tem várias

lojas, praça e um mezanino central.

5º dia – Vitória/Cidade de Origem

Saída, traslado hotel/aeroporto.

Pacote básico:
✓ Passagem aérea;

✓ Traslados privativos 

aeroporto/hotel/aeroporto;

✓ 4 noites de hospedagem com café da 

manhã e taxas;

✓ City tour com guia local;

✓ Tour de dia inteiro em Vila Velha com 

guia local.

contato@mercatur.com.br | mercaturturismo.com.br | 51 3026.8055

Entre em contato com a nossa equipe e solicite uma cotação


