
ROTEIRO
2023

ENTRE A SERRA E O MAR - 
SESC BERTIOGA (SP) 
25/4: CAMPINAS (SP) / BERTIOGA (SP)
Apresentação às 11h, no Balcão de Informações do Terminal Rodoviário 
de Campinas, para conferência da documentação. Saída prevista para às 
11h30 para embarque em ônibus padrão turismo, com serviço de bordo 
e acompanhamento de guia de turismo credenciado pelo Ministério do 
Turismo, com destino a Bertioga (SP). Hospedagem no Sesc Bertioga. 
Almoço e jantar (incluso).

26 A 27/4: BERTIOGA (SP)
Após café da manhã (incluso), dias livres para participação nas ativida- 
des de lazer e recreação do Sesc Bertioga. Almoço e jantar (inclusos).

28/4: BERTIOGA / CAMPINAS (SP)
Café da manhã (incluso) e período livre para atividades independentes 
de lazer. Após almoço (incluso), saída com destino a Campinas.

BERTIOGA
Além de estância balneária, Bertioga é uma das regiões mais antigas da 
história da colonização do Brasil. Suas terras e águas já testemunharam 
desde a intensidade dramática dos violentos combates travados entre 
aqueles que os julgavam seus legítimos donos (portugueses, indígenas, 
estrangeiros) até a tranqüilidade bucólica das atividades voltadas à 
pesca ou à simples contemplação do mar.
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VALE A PENA SABER
Durante a colonização do Brasil, no século XVI, a região de Bertioga era um 
local estratégico de passagem no litoral de um país recém-descoberto. 
Por isso Martin Afonso de Souza ordenou, em 1532, a construção das 
primeiras paliçadas (tapume feito com estacas fincadas na terra, com 
o objetivo de defesa militar) para a proteção do canal de Bertioga, cinco 
milhas distante da vila de São Vicente.

Com o início da distribuição de sesmarias (lotes de terra), Jorge Pires 
re- cebeu para administrar, em 1545, a Capitania de Bertioga. Após 
um ataque de índios tupinambás à fortificação, houve a necessidade 
de melhorar a defesa da região. Assim, em 1562, Brás Cubas iniciou a 
construção da fortaleza de São Felipe (hoje em ruínas) na Ilha de Santo 
Amaro (atual Guarujá), em frente ao forte São Tiago. Este passou por 
reformas e foi rebatizado em 1765, como forte São João.

Nos séculos XVII e XVIII, a caça à baleia intensificou-se na região, com 
a construção de uma armaçã o de baleias na Ilha de Santo Amaro. Os 
gran- des mamíferos eram levados para extração de seu precioso óleo. 
A subs- tância servia para fazer a impermeabilização de barcos e a 
preparação de sabão, além também de prover a iluminação das cidades 
de São Vicente, Santos, São Paulo e Rio de Janeiro.



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 his-
tóricas 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 res-
ponsável 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. En-
tenda mais sobre uma cultura, como a do café, a partir de exposições, palestras e outras atividades. Permita-se viajar a qualquer hora, em qual-
quer ocasião e amplie os seus horizontes.

INFORMAÇÕES
Não se esqueça de levar:
•  Documento oficial original com foto;
•  Protetor solar;
•  Roupa de banho;
•  Agasalho e chapéu;
•  Máquina fotográfica;
•  Água para a caminhada;
•  Calçados e roupas confortáveis;
•  Guarda-chuva e/ou capa de chuva;
• Mochila para carregar seus pertences.

Valores por pessoa em apartamentos duplos:
Credencial Plena: R$ 550,00
Não Credenciado: R$ 1.347,00

Endereço:
Sesc Bertioga
Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra 20, Bertioga – São Paulo
email@bertioga.sescsp.org.br
Tel.: (13) 3319-7700
reserva.bertioga@sescsp.org.br

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). Crianças e adolescentes menores de 16 anos deverão 
participar de passeios acompanhados de:- pai, mãe, guardião ou 
tutor; - parente ascendente ou colateral maior, até terceiro grau,
• 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.
• A utilização de máscaras de proteção no interior do ônibus é 
obrigatória.
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SESC BERTIOGA
As atividades de turismo social desenvolvidas pelo Sesc em São Paulo, 
junto ao público prioritário, iniciaram-se em setembro de 1948, com a 
inauguração da Colônia de Férias Ruy Fonseca (atual Centro de Férias 
Sesc Bertioga). Primeira colônia de férias brasileira, com instalações 
próprias, serviu como modelo para centenas de similares em todo o 
país e América Latina. Seu maior mérito foi inserir no cotidiano dos 
trabalhadores a questão do tempo livre, numa época em que poucas 
pessoas se davam conta da importância desse aspecto para o bem-
-estar e o desenvolvimento social e cultural dos indivíduos.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA
Saiba como ter uma viagem tranquila acessando o site:
www.bit.ly/passeioseguro

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

 /sesccampinas

sescsp.org.br/campinas
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