
9 a 14 de agosto de 2022
ENTRE A SERRA E O MAR
SESC BERTIOGA (SP)

Porque ir?
Os viajantes são convidados a conhecer a história, a cultura, 
as riquezas naturais e as comunidades que vivem na cidade de 
Bertioga e em seu entorno. Localizado entre a Mata Atlântica 
e o mar, o Centro  de Férias Sesc Bertioga possui vocação 
natural para o desenvolvimento de ações socioambientais, 
nas  quais a biodiversidade e a cultura local são abordadas 
por meio de passeios, vivências e ofi cinas que  buscam aliar 
descanso e divertimento à descoberta e ao conhecimento.

Roteiro
1º dia – 9/8 (terça-feira) – Araçatuba/Birigui/Bertioga
Embarque às 6h30 no Polo Sesc em Araçatuba e às 7h no 
Sesc Birigui com destino ao Sesc Bertioga em ônibus padrão 
turismo, com serviço de bordo, seguro de acidentes pessoais 
e acompanhamento de guia credenciado pelo Ministério do 
Turismo com destino ao Sesc Bertioga. Almoço não incluso no 
percurso. Hospedagem e jantar no Sesc Bertioga.

2º ao 5º dia – 10 a 13/8 (quarta a sábado) – Bertioga
Acompanhe a programação divulgada no Sesc Bertioga e 
participe das atividades propostas.

6º dia – 14/8 (domingo) – Bertioga/Birigui/Araçatuba
Após almoço, saída com destino às cidades de origem. Jantar 
não incluso no percurso.

Sesc Bertioga
Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20, Jd. Rio da Praia
Telefone: (13) 3319-7700   Voltagem: 110V

Distâncias: Araçatuba/Birigui a Bertioga, 630 km

Protocolo para passeios seguros
Mesmo que a utilização de máscaras de proteção não 
seja mais obrigatória, recomendamos que a utilize durante 
todo o passeio, cobrindo boca e nariz, em lugares fechados 
ou abertos. Nos deslocamentos em ônibus previstos em 
passeios, o uso da máscara de proteção facial é obrigatório 
(Decreto Estadual nº 66.575, de 17 de março de 2022). 
Lembre-se que estaremos em um grupo e que a segurança 
individual e coletiva continua sendo uma prioridade. 

Não esqueça de levar na bagagem
Máscaras

Álcool em gel

Protetor solar

Repelente

Agasalho

Chapéu

Água para a caminhada

Guarda-chuva 
e/ou capa de chuva

Mochila para carregar 
seus pertences

Óculos escuros

Sesc Birigui
Rua Manoel Domingos Ventura, 121 -  Vila Xavier -  Birigui/SP
Tel.: +55 18 3649-4730 

Polo Sesc em Araçatuba
Rua São Paulo, 392 - Centro - Araçatuba/SP
Tel.: +55 18 3608-5400 

www.sescsp.org.br/birigui

       Credencial Plena: R$ 900,00
       Não Credenciado: R$ 2.185,00

Preço por pessoa em apartamento duplo, triplo ou 
casas com quartos para 4 ou 5 pessoas.

Inclui: Transporte em ônibus padrão turismo e 
Hospedagem com café da manhã, almoço e jantar no 
Sesc Bertioga.

Não inclui: Bebidas e refeições no percurso.

Atenção! Leia atentamente as condições gerais do roteiro. 
O embarque e desembarque será realizado somente no 
Sesc Birigui e Polo Sesc em Araçatuba. Para o embarque 
nesta viagem, não esqueça seu documento ofi cial de 
identifi cação. Para verifi car a relação completa dos 
documentos aceitos, consulte a Central de Atendimento 
ou o Portal Sesc SP (www.sescsp.org.br/turismo/reservas). 
Havendo necessidade operacional ou razão de força 
maior, os horários, itinerários, passeios e outras atividades 
poderão ser estabelecidos em outra ordem ou alterados.


