DE EXCURSÃO
DESTINO: Guarapari/ES

LOCAL DE SAÍDA:

Sesc Santa Quitéria - Rua Santa Quiteria,566 - Carlos Prates Belo Horizonte/MG

CONHEÇA O DESTINO
Distante de Belo Horizonte aproximadamente 540 km, Guarapari é uma das principais
cidades turísticas do Espírito Santo, localizada a 50 km da capital Vitória.

PERÍODO:

De 19 a 25 de julho de 2022

ROTEIRO
19/07 (Ter): Embarque às 19h00 no Sesc Santa Quitéria - Rua Santa Quiteria, 566 Carlos Prates - Belo Horizonte/MG, com acompanhamento de guia cadastrado no
Ministério do Turismo, com destino à Guarapari/ES.
20/07 (Qua): Chegada pela manhã. Check-in e dia livre para usufruir da estrutura do
Centro de Turismo Social e de Lazer de Guarapari. Após o jantar, caminhada pelo
calçadão da Praia do Morro.
Café da manhã, almoço e jantar inclusos no Sesc.

O PACOTE INCLUI
7 dias e 4 noites
• Transporte em ônibus leito, semi-leito, executivo ou convencional;
• Hospedagem com café da manhã no Centro de Turismo Social e de Lazer de Guarapari
(ou similar);
• 10 refeições;
• Guia credenciado pelo Ministério do Turismo;
• Passeio à Vitória, Vila Velha, Praia das Castanheiras, Praia de Peracanga e no
calçadão da Praia do Morro, conforme roteiro.

INVESTIMENTO

21/07 (Qui): Após café da manhã, passeio em Vitória e Vila Velha onde o grupo
conhecerá a Terceira Ponte, algumas das belas praias do litoral capixaba como a Praia
da Costa, Itaparica e Itapuã, além do Convento da Penha. Após almoço, visita a antiga
Estação Pedro Nolasco da Estrada de Ferro Vitória Minas. Em Vitória, tour panorâmico
pelo centro da capital capixaba. No final da tarde retorno para o hotel.
Café da manhã e jantar inclusos no Sesc. Almoço incluso em restaurante.
22/07 (Sex): Após o café da manhã, saída à Praia de Peracanga, a praia fica em um
vilarejo, com águas calmas, ótima pedida para banho de mar. Retorno para almoço no
hotel. Tarde e noite livres.
Café da manhã, almoço e jantar inclusos no Sesc.
23/07 (Sáb): Dia livre para usufruir da estrutura do Centro de Turismo Social e de Lazer
de Guarapari.
Café da manhã, almoço e jantar inclusos no Sesc.
24/07 (Dom): Passeio à Praia das Castanheiras, uma das praias centrais mais
movimentadas de Guarapari, cartão postal da cidade. Retorno ao Sesc para almoço e
tarde livre. Após o jantar, check-out e embarque às 20h00 com destino à Belo Horizonte.
Café da manhã, almoço e jantar inclusos no Sesc.

A partir de 12x R$ 137,75 * (ou R$ 1.653,00 à vista).
25/07 (Seg): Chegada prevista pela manhã, no mesmo local de embarque.

* Preços por pessoa em acomodação dupla, sujeitos à disponibilidade.
Valores informados para trabalhadores do comércio.
Consulte condições para as demais categorias.

CONTATOS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Para hospedagem, é obrigatório a apresentação do comprovante da vacina contra a
COVID-19.
Caso não tenha tomado a vacina, deverá ser apresentado o resultado do teste rápido
COVID com 48hrs antes do check-in.

Telefone Central de Atendimento: (31) 3270-8100
- Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro, Belo Horizonte
Sesc Guarapari: (27) 3361-1416
- Rodovia do Sol, 01 - Muquiçaba

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• A apresentação para o embarque deverá ser feita com 50 min de antecedência ao o horário de saída da excursão.
• É obrigatória a apresentação de documento original de crianças e adultos para embarcar. Não são aceitas cópias de documentos.
• Se o menor de 18 anos estiver viajando com qualquer outro maior que não seja os pais ou responsáveis legais, deverá ser apresentada autorização expressa do pai, mãe ou responsável
com firma reconhecida.
• Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto.
• Preços e programação estão sujeitos a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação.
• Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusas, serão pagas a parte pelo excursionista.
• O Sesc em Minas está adotando protocolos de saúde e segurança. Durante o roteiro é obrigatório o uso de máscara pelos clientes.
• Cada atrativo tem o seu protocolo de visitação que deverá ser cumprido e a abertura destes atrativos vai depender dos protocolos municipais à época da visitação.
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