
Jo
rg

e 
N
un

es

ESPÍRITO SANTO
O estado do Espírito Santo é referência em beleza natural, com 
extensas praias litorâneas. Serras, parques naturais, construções 
históricas e o mar de águas cristalinas ajudam a compor o 
mosaico de atrativos do estado. Um local onde as heranças 
indígenas são ainda marcantes, tanto no artesanato quanto na 
gastronomia, assim como as manifestações folclóricas. O Sesc 
está presente nas cidades litorâneas de Guarapari e Aracruz.

Enseada Azul – Guarapari
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A 54 km de Vitória, o município de Gua-
rapari tem como principais vias de acesso 
as rodovias BR-101 e BR-262. Diária com 
café da manhã (na alta temporada) ou 
pensão completa, 561 acomodações (5 
apartamentos para pessoas com defi-
ciência), ar-condicionado, TV, telefone, 
cofre e frigobar.  Recepção aberta 24h. 
Infraestrutura: centro de eventos, 
piscina, playground, salas de jogos e 
leitura, recreação, quadras esportivas, 
restaurante, bar e lanchonete. 
x Gratuito, 1.200 vagas.

1 O que fazer na cidade
Desfrute do banho de mar em loca-
lidades como Três Praias, Santa Môni ca 
e Praia de Setiba Pina. Guarapari  
reúne condições perfeitas para a prática 

do mergulho submarino. Nas ilhas 
próximas, localizadas a uma hora de 
navegação do Centro da cidade, as 
águas são cristalinas e possuem uma 
rica biodiversidade. Confira os atrativos 
e as manifestações culturais, como a 
Casa da Cultura, o artesanato típico da 
região, com panelas de barro e peças 
de conchas, as bandas de congo e a 
capoeira.
F Bella Grill, Bolinhas Bar e Restaurante, 
Casa da Picanha, Churrascaria Firebull, 
Restaurante João de Barro, Oásis Pizza-
ria e Restaurante Sabiá.

V Serviços
Z Adutur Turismo, Agência de Viagem 
AIB, Aliança Turismo e Serviços, Bavel 
Turismo, Max Tour Viagens e Turismo 
e Sea Tour.

Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari
V x F Z
Rodovia do Sol (ES-010), no 1 – Muquiçaba
CEP: 29215-005 – Guarapari
Central de reservas

| (27) 3232-3131 fax (27) 3232-3121

m reservasguarapari@es.sesc.com.br
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Distante 84 km de Vitória, pode-se chegar 
à cidade de Aracruz pelas rodovias BR-101 
e BR-262. Diária com café da manhã (na 
alta temporada) e pensão completa, 556 
acomodações (16 apartamentos para pes-
soas com defi ciência), ar-condicionado, 
TV, telefone, cofre e frigobar. Recepção 
aberta 24h. Infraestrutura: centro 
de eventos, piscina, praças temáticas, 
playground, sala de jogos, recreação, 
restaurante, bar e lanchonete. 
x Gratuito, 1.200 vagas.

1 O que fazer na cidade
A região de Aracruz possui um belo 
litoral, com destaque para a praia 
de Gramuté, localizada no extremo sul, 
com enseadas virgens, a praia Formosa, 
com aproximadamente 5 km de ex tensão, 

e a praia de Santa Cruz, uma das mais 
bucólicas paisagens do município. Há 
também opções de ecoturismo no Parque 
Natural Municipal e no Parque Natural 
Municipal do Ari canga. Entre os atrativos 
culturais, visite a Igreja de Santa Cruz, a 
Igreja de São Benedito do Rosário e as di-
versas aldeias indígenas das adjacências, 
que são uma excelente oportunidade 
para conhecer o artesanato local.
F Aldeia do Mar, Estância Ribeirão do 
Meio, Trattoria Don Ella, Restaurante 
Castelo, Restaurante Cheiro Verde, 
Restaurante Nostro Sapore e Res tau-
rante Vitória Grill.

V Serviços
Z Viking Ecoturismo Náutico e Se cre-
taria Municipal de Turismo. 

Centro de Turismo Social e Lazer  
de Praia Formosa
V x F Z
Rodovia do Sol (ES-010), km 35 – Santa Cruz
CEP: 29190-548 – Aracruz
Central de reservas

| (27) 3232-3131 fax (27) 3232-3121

m reservaspraiaformosa@es.sesc.com.br
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Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa
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