
28/fev a 5/mar de 2023
CAIOBÁ COM ILHA DO MEL (PR)
SESC CAIOBÁ 

Roteiro
1º dia – 28/02 (terça-feira) – Araçatuba / Birigui / Matinhos
Saída às 6h do Polo Avançado do Sesc em Araçatuba e 
às 6h30 do Sesc Birigui em ônibus padrão turismo, com 
serviço de bordo, seguro de acidentes pessoais e guia 
credenciado pelo Ministério do Turismo, com destino a 
Matinhos. Almoço incluso no percurso. Hospedagem e 
jantar no Sesc Caiobá.

2º dia – 01/03 (quarta-feira) - Caiobá
Dia todo livre para aproveitar as atividades no Sesc Caiobá. 
O Sesc Caiobá - Centro de Turismo e Lazer está localizado 
em frente à praia Brava de Caiobá, e possui 23mil metros 
quadrados de área de lazer para todas as idades. O hotel 
possui apartamentos com tv, ar condicionado e frigobar. Café 
da manhã, almoço e jantar inclusos.

3º dia - 02/03 (quinta-feira) – Caiobá / Ilha do Mel
Após café da manhã, saída para o passeio à Ilha do Mel 
com travessia de barco (ingresso incluso). A Ilha do Mel fica a 
cerca de 40 km de Caiobá, via Pontal do Sul. Com construções 
seculares, como a Fortaleza Nossa Sra. dos Prazeres e o Farol 
das Conchas, ela possui 25 quilômetros de praias, algumas são 
praticamente desertas, outras têm bastante agito e outras são 
ótimas para a prática do surfe. Almoço incluso na Ilha. Jantar 
incluso no Sesc.

4º dia – 03/03 (sexta-feira) – Caiobá/ Morretes e Antonina
Manhã livre. Após almoço incluso saída para passeio no 
Centro Histórico de Morretes. Mantém construções históricas 
bem conservadas. A cidade possui diversos restaurantes com 
comidas típicas, além de feirinha com produtos locais. Em 
Antonina, têm casario colonial, ruas estreitas e tranquilas, 
além de ser uma cidade com uma enorme riqueza histórica. 
Jantar incluso no Sesc. Noite livre.

5º dia – 04/03 (sábado) – Caiobá/ Guaratuba
Manhã livre. Após almoço, saída com destino às Praias de 
Guaratuba, um dos destinos mais procurados pelos veranistas, 
Fundada em 1765, Guaratuba é a terceira cidade mais antiga 
do estado. É formada por 22 km de praias das mais variadas 
características, além de ilhas, quedas d’água e rios. Jantar 
incluso no Sesc.

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
Protetor solar

Repelente

Agasalho

Chapéu

Óculos escuros

Água para a caminhada

Guarda-chuva  
e/ou capa de chuva

Mochila para carregar  
seus pertences

Sesc Birigui
Rua Manoel Domingues  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$ 1.980,00
       Não Credenciado: R$ 2.970,00

*Preço por pessoa em apartamento duplo com 
pensão completa (café da manhã, almoço e jantar).  
Bebidas não estão inclusas.

6º dia - 05/03 (domingo) – Caiobá (PR) / Birigui/ Araçatuba
Após café da manhã, saída com destino às cidades de origem. 
Almoço incluso no percurso.



Sesc Birigui
Rua Manoel Domingues  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

Atenção! Leia atentamente as condições gerais do 
roteiro. O embarque e desembarque será realizado 
somente no Sesc Birigui e Polo Avançado do Sesc 
em Araçatuba. Para o embarque nesta viagem, não 
esqueça seu documento oficial de identificação. 
Para verificar 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.

Sesc Caiobá
Rua Dr. José Pinto Rebelo Junior, 91 – Matinhos/PR. 
Fone: (41) 3452-8800.
Voltagem: 220V
Distâncias: Araçatuba/Birigui/Matinhos - 797 km. 


