
 

 
 
 

 

Sesc 504 Sul:  3217-9120 Sesc Guará: 3383-9120 

Sesc Ceilândia: 3379-9532 Taguatinga Norte:  3451-9105 
  

 
PRAIA FORMOSA E GUARAPARI/ES 

 

 

 
23 A 30 DE JANEIRO DE 2022 

 

 

Local de embarque: 

 
Grau de dificuldade Aeroporto de Brasília – 06:30 

 
 

 
Guarapari está entre as cidades do litoral do Espírito 

Santo que melhor combina lazer com infraestrutura. A 
orla, com muitas praias urbanizadas e tomadas por 
calçadões, quiosques, bares e restaurantes - caso das 
praias do Morro, das Castanheiras e da Areia Preta -, atrai 
famílias com crianças e idosos que curtem águas calmas e 
transparentes e areias monazíticas. 

O município de Aracruz/ES, onde está o Sesc Praia 
Formosa, conta com belas praias, a maioria fica no 
distrito de Santa Cruz. Mas a cidade não é conhecida 
apenas pelas praias. Há também atrações culturais, com 
construções antigas e aldeias indígenas. 

1º dia – 23/01 (Dom): Encontro no Aeroporto de Brasília às 06h30 em frente ao 

balcão da LATAM para despacho de bagagens. Embarque no voo LA 3229 com saída às 

08:30 e chegada prevista a Vitória às 10:20. Traslado do aeroporto ao hotel (cerca de 45 

km). Check in no Hotel Sesc Praia Formosa, localizado em frente à praia. Restante do dia 

e noite livres. (Almoço conta do excursionista / Jantar incluído no hotel). 

2º dia – 24/01 (Seg): City tour em Nova Almeida onde é possível conhecer a Igreja 

dos Reis Magos patrimônio cultural que respira história e cultura, é o segundo ponto 

turístico religioso do ES, atrás apenas do Convento da Penha e é um dos melhores 

exemplos da arquitetura jesuíta do Brasil. Visita ao tradicional quindim de Nova Almeida 

com 70 anos de tradição e parada para banho na Praia de Nova Almeida, retorno para 

almoço no Sesc – tarde livre. (Almoço e jantar incluídos no hotel). 

3º dia – 25/01 (Ter): Dia livre para aproveitar a estrutura do hotel que conta com 

piscinas adulto e infantil, toboáguas, chafariz, kamikaze, rio lento, rampa molhada, 

dentre outros brinquedos, aérea verde com trilha ecológica, praça temática africana, 

japonesa, indiana entre outros. (Almoço e jantar incluídos no hotel). 

4º dia – 26/01 (Qua): Após o café da manhã, check out do hotel. Saída para passeio 

no Tour Vitória e Vila Velha onde o grupo conhecerá a Terceira Ponte, algumas das 

belas praias do litoral capixaba como a Praia da Costa, Itaparica e Itapuã além do 

Convento da Penha, o maior monumento histórico, cultural e religioso do Espírito 

Santo. Loja da fábrica da Chocolates Garoto. Parada para almoço (incluído) e, logo após, 

ainda no município de Vila Velha, visita a antiga Estação Pedro Nolasco da Estrada de 

Ferro Vitória Minas, que hoje é um museu bem interessante. Em Vitória, um tour 

panorâmico pelo centro da capital capixaba, a avenida Beira Mar com os portos, a Pedra 

do Penedo seguindo para a Enseada do Suá. Continuando nosso Tour, vamos conhecer 

a Curva da Jurema e Praia de Camburi. Final da tarde com check in no Sesc de 

Guarapari. (Jantar incluído no hotel). 

5º dia – 27/01 (Qui): Após o café da manhã, saída para City tour em Guarapari, com 

visita a Praia do Morro, Morro da Pescaria, Jetibá, Praia do Ipiranga até Meaípe, Feira 

de artesanato, Praia das Castanheiras, Areia Preta e Praia dos Namorados. Retorno para 

almoço no hotel. No período da tarde passeio na cidade de Anchieta. (Almoço e jantar 

incluídos no hotel). 

6º dia – 28/01 (Sex): Dia livre para realização de atividades independentes como 

passeio de lancha, passeio de trenzinho entre outros e/ou aproveitar a infraestrutura 

do Hotel. O Hotel Sesc Guarapari possui um parque aquático com piscinas adulto e 

infantil, Toboáguas, Chafariz, Correnteza e Brinquedos diversos. (Almoço e jantar 

incluídos no hotel). 

7º dia – 29/01 (Sáb): Dia livre para realização de atividades independentes. (Almoço 

e jantar incluídos no hotel).  

8º dia – 30/01 (Dom): Manhã livre. Após o almoço, check out do hotel e retorno a 

Vitória e embarque no aeroporto. Chegada prevista em Brasília para as 19h. 

*Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de logística, adequações de 
malha aérea e condições climáticas sem prévio aviso. 

 

 

 

▪ Transporte aéreo e taxa de embarque + 1 bagagem 
de 23kg; 

▪ Ônibus de Turismo para transfer e passeios; 
▪ Hospedagem: 3 diárias no Hotel Sesc Praia Formosa + 

4 diárias no Hotel Sesc Guarapari com café da 
manhã, almoço e jantar; 

▪ Programação conforme roteiro, em destaque: 
passeios aos municípios de Nova Almeida, Vitória e 
Vila Velha, Guarapari e Anchieta; 

▪ Seguro de viagem; 
▪ Guias credenciados pelo Ministério do Turismo e 

Monitor do Sesc. 

 

Valores por pessoa em apto duplo:  

30% OFF: R$ 3.199,00 – Trabalhador do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo / dependentes TCBST 

20% OFF: R$ 3.656,00 - Conveniado 

10% OFF: R$ 4.113,00 - Gerontologia 

R$ 4.571,00 - Público em Geral 

 

Consulte valores para crianças e apartamentos individuais 

Parcelamento em até 10 X no cartão de crédito 

O Sesc-DF busca garantir a melhor experiência à sua 

clientela, com saúde e segurança, implementando 

em seus passeios e excursões todos os Protocolos 

de Biossegurança exigidos pelo Ministério do 

Turismo, sendo uma instituição comprometida com 

o Selo de Turismo Responsável – Limpo e Seguro 

• A apresentação para o embarque deverá feita, conforme o horário citado no roteiro acima. 
• Por exigência da ANAC, ANTT e DER, o embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de documento de identificação original com foto. Certidão de Nascimento 
Original somente será aceita para crianças até 11 anos com CPF. 
• Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto. 
• Preços e programação estão sujeitos a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação. 
• Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusos serão pagos a parte pelo excursionista.  
 


