
BELEZAS NATURAIS - 
FLORIANÓPOLIS (SC) 
08/02: CAMPINAS (SP)/ FLORIANÓPOLIS (SC) 
Apresentação às 7h no Galpão do Sesc Campinas. Saída às 7h30, em 
ônibus padrão turismo, com serviço de bordo e guia credenciado pelo 
Ministério do Turismo. Destino: Florianópolis. Almoço (não incluso)
no percurso. Hospedagem no Hotel Sesc Cacupé. Jantar (incluso). 
Noite livre. 

09/02: FLORIANÓPOLIS (SC) 
Após café da manhã (incluso), passeio pelo Centro Histórico de 
Florianópolis. Almoço (incluso). Visita à região leste da Ilha de Santa 
Catarina, com passagem pela Lagoa da Conceição, mirantes, praias e 
local de vendas de artesanatos. Jantar (incluso). Noite livre. 

10/02: FLORIANÓPOLIS (SC) 
Após café da manhã (incluso), saída para passeio de escuna (ingresso 
incluso) pelas águas calmas de Canasvieiras, da Baía Norte, visita 
as Fortalezas de Santa Cruz e Santo Antônio com almoço (incluso). 
Jantar (incluso). Noite livre. 

11/02: FLORIANÓPOLIS (SC) 
Após café da manhã (incluso), saída para passeio nas praias de Jurerê 
Internacional e Santinho. Almoço (incluso). Tarde livre para atividades 
de lazer. Jantar (incluso). Noite livre.  

12/02: FLORIANÓPOLIS (SC) 
Após café da manhã (incluso), saída para passeio na região Sul da 
Ilha, com visita ao Convento Morro das Pedras, Colônia de Pescadores, 
Lagoa do Perí e praias. Almoço (incluso) e período livre para atividades 
independentes.  Jantar (incluso). Noite livre. 

13/02: FLORIANÓPOLIS (SC) 
Após café da manhã (incluso), saída para visita à Costa da Lagoa. 
Transporte feito por barcos até a ilha e almoço (inclusos). Jantar 
(incluso). Noite livre. 

14/02: FLORIANÓPOLIS (SC) 
Após café da manhã (incluso), saída com destino à cidade de Campinas. 
Almoço (não incluso) no percurso. 

Por que ir 
Florianópolis conta com uma rica e diversificada cultura, como a pesca 
praticada por comunidades tradicionais, a criação de moluscos, a 
arquitetura da região central, além da diversidade natural, incluindo 
as suas praias. 
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O que é o Turismo Social?
Unir o prazer de viajar e conhecer lugares incríveis à descoberta de uma nova forma de viver e enxergar o mundo. Com o Turismo Social do Sesc, 
cada passeio é uma nova oportunidade para conhecer as peculiaridades de cada cidade, inclusive aquela em que se vive. Das curiosidades 
históricas à riqueza gastronômica e cultural, das belezas naturais aos hábitos e costumes dos nativos da região, um passeio, uma excursão 
ou uma simples atividade sempre ganha ares de inusitado aprendizado – o que contribui para que o viajante se torne ainda mais consciente 
e responsável em suas escolhas e ações futuras. Conheça belas paisagens ao mesmo tempo em que aprecia o artesanato local. Saboreie um 
prato tradicional preparado por comunidades ribeirinhas. Saiba como é a vida de um quilombo enquanto conversa com os próprios quilombolas. 
Entenda mais sobre uma cultura, como a do café, a partir de exposições, palestras e outras atividades. Permita-se viajar a qualquer hora, em 
qualquer ocasião e amplie os seus horizontes.

Sesc Campinas
Rua Dom José I, 270/333
13070-741 Bonfim Campinas
Tel.: + 55 19 3737-1500

 /sesccampinas

sescsp.org.br/campinas

INFORMAÇÕES
Vale a pena saber 
Florianópolis está localizada na Ilha de Santa Catarina, região 
privilegiada em termos de geografia e clima. Sua recente história 
tem registros de início no século XVI, quando os primeiros 
navegadores desbravaram o litoral sul do Brasil. Com a imigração 
de milhares de açorianos e a criação da sede da capitania 
em meados do século XVIII, a população de Desterro cresceu 
rapidamente. Em 1823, tornou-se cidade e foi proclamada capital 
da província de Santa Catarina. Em 1894, a cidade recebeu o nome 
de Florianópolis, em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto. 
A cidade, geograficamente falando, é composta por uma grande 
ilha oceânica e uma pequena península continental. Durante 
a temporada de verão, a população chega perto de um milhão 
de pessoas, entre moradores e visitantes. “Floripa”, como é 
conhecida pelos turistas, tem um grande destaque entre os 
destinos turísticos do Brasil. 
A costa da cidade tem aproximadamente 100 praias, algumas 
com águas calmas, outras de mar aberto, e sua paisagem 
possui costões, mangues, lagunas, restingas e dunas. Além 
disso, suas encostas íngremes ainda guardam características 
da Mata Atlântica e da fauna por ela abrigada. 

Endereço: 
Hotel Sesc Cacupé 
End.: Estrada Haroldo Soares Glavan, 1.670 - Cacupé, Florianó-
polis – SC � (48) 3231-3200. 

Distância: 
Campinas à Florianópolis = 771 km. 

Não se esqueça de levar na bagagem: 
• Protetor solar e repelente; 
• Agasalho e chapéu; 
• Óculos escuros; 
• Água para a caminhada; 
• Calçados e roupas confortáveis; 
• Guarda-chuva e/ou capa de chuva; 
• Mochila para carregar seus pertences; 
• Roupa de banho. 

FLORIANÓPOLIS (SC)

Atenção! 
• É obrigatória apresentação de um documento original e oficial 
(RG, identificação profissional com foto emitida por conselhos 
profissionais reconhecidos, cartão de identidade expedido por 
ministério ou órgão subordinado à Presidência da República, carteira 
de trabalho, passaporte brasileiro ou carteira nacional de habilitação 
com foto). Menores de 18 anos devem portar um documento original 
e oficial, além da autorização dos pais com firma reconhecida. 
• Os aposentos são de competência do equipamento de hospedagem 
e poderão ser alterados por necessidade operacional, sem prévio 
aviso ao Sesc. 
• Havendo necessidade operacional ou razão de força maior, os 
horários, itinerários, passeios e outras atividades poderão ser 
estabelecidos em outra ordem ou alterados. 

Valores por pessoa, em apartamentos triplos: 
Credencial Plena: R$ 2.410,00
Não Credenciado: R$ 3.615,00

Protocolo de Segurança 
Saiba como ter um passeio tranquilo
acessando o site: www.bit.ly/passeiosegurosesc 
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