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SÃO PAULO
São Paulo é o estado economicamente mais importante da América 
Latina. Além das muitas atrações culturais da capital, oferece 
também outras opções de turismo. Banhado pelo Atlântico, 
o litoral paulista tem 622 km de praias. No litoral norte, as 
praias se espalham em torno dos municípios de São Sebastião, 
Caraguatatuba, Ubatuba e Bertioga. As ilhas, a exemplo de 
Ilhabela, são o paraíso de surfistas e velejadores. O Sesc possui 
um centro de férias em Bertioga.

Forte de São João – Bertioga

Guia Sesc de Férias
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Localizado a 103 km da capital São 
Paulo, a cidade de Bertioga tem como 
vias de acesso as rodovias Mogi-Bertioga 
ou Rio-Santos (BR-101). Diária com 
pensão completa, 313 acomodações (8 
apartamentos para pessoas com defi-
ciência), ar-condicionado, ventilador, TV, 
cofre e frigobar. Recepção aberta 24h. 
Infraestrutura: centro de eventos, pis-
cina, playground, brinquedoteca, salas 
de jogos, fitness e leitura, recreação, 
quadras esportivas, cibercafé, espaço 
zen, restaurante, bar e lanchonete. 
x Pago, 330 vagas.

1 O que fazer na cidade
Entre os atrativos naturais, estão 
a Praia Cantão do Indaiá, o Parque 

Estadual da Restinga de Bertioga, a 
Praia de Boraceia, o Rio Itapanhaú e 
o Canal de Bertioga. Visite também os 
endereços culturais, como o Forte de 
São João e o Parque dos Tupiniquins. 
Não deixe de conferir o artesanato 
indígena, a Festa Nacional do Índio e 
a Festa do Camarão na Moranga. 
F Restaurante Acqua Azul, Restaurante 
Borghese e Varanda’s Pizzaria.

V Serviços
$ Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, HSBC e Itaú.

Centro de Férias Sesc Bertioga
V x F $
Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, no 20 – Jardim Rio da Praia
CEP: 11250-000 – Bertioga
Central de reservas

| (13) 3319-7700 fax (13) 3319-7749

m reservas@bertioga.sescsp.org.br
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