
 

ENTRE A SERRA E O MAR 
Sesc Bertioga - SP 

De 28 a 31 de Março de 2023                                          
(Terça a sexta) 

1º DIA: SÃO CARLOS (SP) / BERTIOGA (SP) 
Saída às 7h do Sesc São Carlos, em ônibus padrão turismo, com 
serviço de bordo, seguro de acidentes pessoais e acompanhamento 
de guia credenciado pelo Ministério do Turismo, com destino a 
Bertioga. Parada para almoço no percurso (não incluso). Chegada no 
Sesc para check-in às 15h. Entrada nas acomodações com jantar 
(incluso) e noite livre.  
 
2º E 3º DIAS: O café da manhã, almoço e jantar estão inclusos. 
Aproveite para conhecer os espaços e atividades do Sesc Bertioga, lá 
você encontra: o Centro de Educação Ambiental, quadras esportivas, 
redes para descanso, conjunto aquático, bicicletas para locação, 
materiais esportivos para empréstimo e, claro, a praia.  
 
4º DIA: O café e o almoço estão inclusos e a saída para o retorno a 
São Carlos será às 14h. Jantar (não incluso) durante o percurso. O 
desembarque acontecerá somente no Sesc São Carlos. 
 

Sobre o roteiro 
Em Bertioga, conheceremos história, cultura, riquezas naturais e 
comunidades que vivem na cidade 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 oficinas que buscam aliar 
o descanso e o divertimento à descoberta e ao conhecimento.  
 

Endereço 
Sesc Bertioga  
Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20 Jd. Rio da Praia - Bertioga/SP  
Tel.: (13) 3319-7700 

 

- Não será permitido o embarque e desembarque de passageiros no 
percurso. 
- É vetada a chegada dos participantes da excursão em veículo 
particular. 
 
É obrigatório o uso de máscara no interior do ônibus durante a 
viagem, de acordo com o Decreto Estadual no. 66.575, de 17 de 
março de 2022. 
 
"A vacina contra febre amarela é a forma mais segura de proteger-se contra a 
doença. Se você vai viajar para uma área de risco, sugerimos que se vacine, 
lembrando que a imunização só é efetiva 10 dias após aplicação da vacina. A 
vacinação é gratuita e está disponível na rede pública de saúde. Mais 
informações sobre a doença, a forma de transmissão e os locais de risco 
podem ser encontradas no sítio eletrônico do Ministério da Saúde". 

 

Para o embarque nesta excursão não 
esqueça seu documento oficial de 
identificação. 
Chegue com 20 minutos de 
antecedência.  
O Sesc não realiza ligações de lembrete 
do embarque. Atente-se aos horários! 
Para verificar a relação completa dos 
documentos aceitos, consulte a Central 
de Atendimento ou o Portal Sesc SP 
(www.sescsp.org.br/turismo/reservas) 
 
 
Informações importantes 
Agasalho, chapéu e óculos de sol. 
Protetor solar e repelente  
Leve sua garrafa de água. 
Mochila para carregar seus pertences 
Voltagem 110V 
 
 
Havendo necessidade operacional ou 
razão de força maior, o roteiro poderá 
sofrer alterações. 
 
 

Principais Distâncias 
São Carlos – Bertioga - SP   
aprox.: 349 km. 
Guarujá (via balsa)  30 km 
São Sebastião  100 km 
Santos (via balsa)  43 km 
 
 
 

http://www.sescsp.org.br/turismo/reservas

