Baía de
Todos os Santos

DICAS E RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
Como ir do Aeroporto de Salvador ao Terminal Marítimo( Ferry Boat)
ou ao Terminal Náutico do Comércio (Lancha)

Sobre a Travessia nos Terminais Marítimos
(SãoJoaquim - Comércio)

Existem duas possibilidades: táxi ou ônibus executivos (micro-ônibus).

LANCHAS

De táxi, a viagem dura cerca de 40 minutos. O tempo da viagem pode
alterar, conforme o ﬂuxo do transporte. Solicite um cartão do condutor, no
caso de possíveis objetos esquecidos ou para reclamação junto aos órgãos
responsáveis.

Estas embarcações transportam 120 a 300 pessoas por saída
dependendo da embarcação. A travessia tem a duração de cerca
de 45 minutos, com saídas a cada 30 minutos.

Para o ônibus executivo Aeroporto/Praça da Sé desembarcar na Praça da
Sé e dirigir-se para o Terminal Náutico do Mercado Modelo através do
Elevador Lacerda,
na Cidade Alta (próximo a Praça da Sé).
Como ir da Estação Rodoviária de Salvador ao Terminal Marítimo
( Ferry Boat) ou ao Terminal Náutico do Comércio (Lancha)
Fique atento, pois o local tem grande ﬂuxo de pessoas.
Se preferir ir de ônibus convencional, a recomendação é procurar o balcão
de informações.
Horário de Funcionamento Lancha: Salvador x Ilha: 6h às 20h - Ilha x Salvador:
5h às 18h.
Horário de funcionamento Ferry-Boat: 05h às 23h30min, com saídas a cada 1
hora.
OBS.: Esse transporte sofre variação nos horários de saídas ou mesmo
suspensão devido às condições climáticas e tábua de maré.

FERRY BOAT
Este navio transporta pessoas, animais e automóveis. A duração
desta travessia é de 60 minutos.
Para ambos os desembarques (Bom Despacho ou Mar Grande)
existe o transporte regular que funciona através de cooperativas
"Lotação" (valor por pessoa) ou os sistemas de táxi.
OBS.: Sugerimos embarcar com bastante antecedência para
evitar transtornos nos embarques aeroportuários e rodoviários
ﬁnais para o próximo destino.
VIA TERRESTRE
Para quem sai de Salvador.
Pela BR-324, até a entrada de Feira de Santana e pega a BR-101
até Santo Antônio de Jesus, em seguida pega a BA-028 até
Nazaré das Farinhas e, por último, a BA-001, que liga Nazaré à
Ilha.

Telefone Grande Hotel Sesc Itaparica: (71) 3631-8300
Posto de informações da Bahiatursa: (71) 3204-1244/1444

