
Grupo Borandar 
3ªCAMINHADA JIQUIRIÇÁ 
25 a 27 de novembro de 2016 

 

PROGRAMA 
 

25/11 � SEX 

13:30 

Saída do ônibus. Condomínio Aldeia Jaguaribe [1] [2] 

17:30 

Chegada - Hotel Vale do Jiquiriçá (check in) 

18:30 

Reunião de Aquecimento (salão de eventos do hotel) 

20:00 

Café da noite, no Restaurante do Hotel Vale do Jiquiriçá [3] 

 

26/11 � SAB 

06:30  

Café da manhã 

07:30  

Saída para Mutuípe 

08:00 

Caminhada no trecho do Caminho da Paz, entre Mutuípe e Jiquiriçá (12, 8 e 4 km)  

11:30 

Chegada ao Mercado de Jiquiriçá / Concentração 

12:30 

Chegada - Hotel Vale do Jiquiriçá 

TEMPO LIVRE 

20:30 

Jantar no restaurante do Hotel Vale do Jiquiriçá [3] 

 

17/11 � DOM 

07:30 

Café da Manhã 

08:30 
Caminhadinha do Acompanhante - hotel / balneário (15 min) - banho, cervejinha de leve, 
jogar conversa fora, etc. 
10:30/10:45 
Caminhadinha de retorno ao hotel (15 min) 
TEMPO LIVRE 

13:00 

Saída do ônibus para Salvador 

17:00 

Chegada em Salvador 

 

 

Salvador, 23 de novembro de 2016 

 

Denilson Rehem 

Coordenador 



Grupo Borandar 
 

 

 

NOTAS 

[1] Como chegar: vindo do centro da cidade, sentido Itapuã, após a 3ª ponte (quase no SESC), fazer o 

retorno à esquerda. Já no sentido Itapuã / Barra, entrar na primeira rua à direita, na esquina do 

Posto de Abastecimento. Segue direto até o fim da rua. 

 

[2] Os veículos dos participantes, numa deferência ao Borandar, ficarão estacionados na área interna 

do Condomínio Aldeia Jaguaribe. 

 

[3] Taxa de rolha de vinho liberada. Cada participante poderá levar o seu vinho preferido. 
 

 

 

 

 

 

�O Caminho da Paz é uma caminhada de 127 km de extensão, iniciando na Cidade de Amargosa, no 

Estado da Bahia, com chegada no �Projeto Semente� � um Ponto de Luz  nas montanhas do Vale do 

Jiquiriçá em Ubaíra. É o primeiro do gênero no Nordeste do Brasil, aos moldes de outros Caminhos do 

mundo inteiro.�  (trecho transcrito do site do Projeto Semente) 

  


