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Atividades de Lazer

Guarujá esta linda ilha que tem a sua geografia um desenho muito parecido a forma de um

Dragão, oferece diversas atrações turísticas e históricas aso seus visitantes.

Fortalezas, ruínas do século XVI, praias desertas, praias com muitas ondas e perfeitas para

práticas de surf e outras tranquilas quase sem ondas.

Mirantes com vista ao leste proporcionando uma linda vista para o nascer do Sol, outros

mirantes como a da praia do Tombo que pode se ver as ilhas e parte de Santos, são algumas das

lindas vistas dessa nossa ilha paradisíaca.

Turismo ecológico por antigas rotas pelo meio da mata oferecendo acesso a praias e cachoeiras

que são verdadeiros segredos.

Atividades náuticas são outra opção, podem se alugar desde lanchas a Iates, ou simplesmente

disfrutar dos passeios de Escuna do Canal de Bertioga ou Santos.

A beleza regional completa nossa linda ilha, Santos sempre renovada mantém o centro histórico

totalmente restaurado, uma visita quase obrigatória ao novíssimo Museu do Pelé ou o renovado

museu do Café, a primeira bolsa do café do mundo.

Ou mesmo passear nos bondes do centro histórico ou passear pelo jardim mais comprido do

mundo a beira mar.

Nossa sugestão ?

VivaEnjoy.



City tour
GUARUJÁ Roteiro de Praias (4 Hrs)
Guarujá esta linda cidade com seus mais de 20 km de praias belíssimas, entre urbanas e

primitivas e suas lindas paisagens merecem uma atenção especial. Nesse tour mostraremos as

principais praias, começando por Guaiúba, bem acolhedora entre morros, passaremos por

Tombo, conhecida praia dos surfistas, Astúrias, Pitangueiras, centro comercial do Guarujá onde

também se encontra o Shopping La Plage, mirante do morro da Campina com sua vista

deslumbrante, Enseada, a mais extensa da cidade, podemos realizar uma parada para visita ao

Acquamundo um dos maiores aquário da América do Sul, Praia de Pernambuco e Perequê,

reduto dos pescadores.

Investimento:

Carro p/3 passageiros R$  390,00

Van p/12 passageiros R$  990,00

Guia Bilingue R$  200,00

(Espanhol, Inglês, Alemão , Francês e Russo)
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City tour + Trilha da Praia Branca

GUARUJÁ Roteiro de Praias (6 Hrs)
Guarujá esta linda cidade com seus mais de 20 km de praias belíssimas, entre urbanas e

primitivas e suas lindas paisagens merecem uma atenção especial. Nesse tour mostraremos as

principais praias, começando por Guaiúba, bem acolhedora entre morros, passaremos por

Tombo, conhecida praia dos surfistas, Astúrias, Pitangueiras, centro comercial do Guarujá onde

também se encontra o Shopping La Plage, mirante do morro da Campina com sua vista

deslumbrante, Enseada, a mais extensa da cidade, podemos realizar uma parada para visita ao

Acquamundo um dos maiores aquário da América do Sul, Praia de Pernambuco e Perequê,

reduto dos pescadores. Seguiremos pela reserva protegida do Guaraú, uma linda e bucólica

estrada que segue bordeando o Canal de Bertioga com uma linda vista dos manguezais.

No final da estrada, no ponto de embarque da balsa, iniciaremos uma pequena trilha, com

dificuldade pequena, chegando a linda Praia Branca, comunidade de caiçaras e pescadores.

Parada para banhos na linda praia por duas horas, retorno ao ponto de origem

Investimento:

Carro p/3 passageiros R$     790,00

Van p/12 passageiros R$  1.690,00

Guia Bilingue R$  200,00

(Espanhol, Inglês, Alemão , Francês e Russo)



(13) 3382-6301 / +5513997845531  +5513974053767 

receptivo@vivaenjoy.com.br
www.vivaenjoy.com.br



City tour
Experiência Santista – Descobridor - Half Day (5 horas)
Santos: Praias, Centro e Porto, partes de uma cidade que se misturam e que a faz, ao mesmo tempo, 

moderna e plena de história e importância para o país.  Neste tour poderemos sentir um pouco disso.  

Passaremos pelas praias com seus belíssimos jardins, considerados pelo Guinness Book como o “maior 

jardim de praia do mundo”, visitaremos o Santos Futebol Clube que, além do estádio, possui um museu que 

retrata todas as conquistas do “Peixe” . Em seguida Iremos até o Centro Histórico onde poderemos ver 

edifícios pertencentes a todos os períodos da história brasileira e Igrejas, em especial Igreja do Valongo, uma 

das mais tradicionais em Santos e o prédio da Bolsa Oficial do Café, marco histórico de uma época com o seu 

antigo Salão dos Pregões e diversas salas, hoje transformados em museu, além de uma cafeteria na qual 

teremos oportunidade de beber e comprar um dos melhores cafés do Brasil. Retornaremos pela zona 

portuária para uma breve vista do maior porto da América Latina.

Observações: Os ingressos para o Santos Futebol Clube, a Bolsa do Café não estão incluídos. Em dias de 

jogos não é possível visitar o estádio.

Investimento:

Carro p/3 passageiros R$  590,00

Van p/12 passageiros R$  1.190,00

Guia Bilingue R$  200,00

(Espanhol, Inglês, Alemão , Francês e Russo)
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City tour São Paulo 

Experiência Paulista - Descobridor – Full day (8 horas)
São Paulo: Conhecer São Paulo é um desafio até mesmo para os paulistanos, tantas são suas atrações seja 

no segmento cultural, de negócios ou gastronomia, mundialmente reconhecida pela sua diversidade.

O City Tour Panorâmico é uma seleção dos principais pontos turísticos de São Paulo. Criado para que você 

possa conhecer o melhor da cidade em poucas horas.

Parque do Ibirapuera (com parada)

Monumento às Bandeiras

Obelisco

Av. Paulista

Teatro Municipal

Praça e Igreja da Sé

Mercado municipal (parada e almoço).

Shopping Higienópolis

Praça Charles Muller (Museu do Futebol)

Opcionais:
Tour de 2 horas de compras no Shopping.
Visita ao Aquário de São Paulo.

Investimento:

Carro p/3 passageiros             R$  990,00

Van p/12 passageiros R$  On request

Guia Bilingue R$  200,00

(Espanhol, Inglês, Alemão , Francês e Russo)
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