
 


 
  


*O trabalhador do comércio com renda de até 3 salários mínimos (total bruto) e/ou seus dependentes, deverão apresentar contracheque atualizado do titular 
no ato da inscrição.


** O trabalhador do comércio e/ou seus dependentes na condição de desempregados, se enquadrarão no perfil de até 3 salários mínimos.


*** Em todas as categorias, a inscrição só será realizada mediante a apresentação da Credencial Sesc válida.


Formas de Pagamento: à vista ou em até 12x no cartão de crédito (parcela mínima de R$25,00)

Servidores Sesc e Senac em até 12x, com desconto em folha.


APT DUPLO

VALOR POR PESSOA


R$ 162,05


APT TRIPLO


TRABALHO DO COMÉRCIO

(*com renda de até 3 salários mínimos)


VALOR POR PESSOA


R$ 151,20


R$ 231,50


TRABALHO DO COMÉRCIO

(*com renda superior a 3 salários mínimos)


R$ 216,00


R$ 241,00


EMPRESÁRIO


R$ 225,00


R$ 301,00


CONVENIADO


R$ 278,00


R$ 330,00


PÚBLICO EM GERAL


R$ 305,00


A Serra do Tepequém localiza-se no município de 
Amajari, a 210km da capital Boa Vista. A região de 
relevos serranos, atraiu na década de 1930 um 
contigente de pessoas para a atividade garimpeira 
diamantífera. Atualmente, as características 
fisiográficas das feições geológicas e 
geomorfológicas atraem turistas por sua beleza 
cênica-paisagística, que favorece a prática do 
ecoturismo.


30/04 - SÁBADO | BOA VISTA / SERRA DO TEPEQUÉM

7h - Saída da Academia do Sesc Mecejana

9h - Oficina de Arte com Barro na Comunidade Indígena Mangueira

11h - Saída para a Estância Ecológica Sesc Tepequém

12h30 - Chegada prevista na Estância e almoço

14h - Check-in na Estância Sesc Tepequém

15h30 - Passeio à Mão de Deus

19h - Jantar na Estância


01/05 - DOMINGO | SERRA DO TEPEQUÉM / BOA VISTA

7h - Café da manhã na Estância

8h - Vivência no Garimpo

9h - Cachoeira do Paiva

11h - Retorno para a Estância

12h - Check-out e almoço na Estância

13h30 - Saída para Boa Vista

14h30 - Parada na Comunidade Indígena Mangueira

17h30 - Chegada prevista à Boa Vista


- 

Todo passageiro deverá portar seu documento de  identificação 
durante a viagem, sendo obrigatória a sua apresentação no 
embarque;


- Recomenda-se: a utilização de máscara  dentro do veículo, evitar a 
ingestão de alimentos e bebidas dentro do veículo (exceto água) e 
higienização das mãos com álcool 70%, ao entrar e sair do veículo. 


- Os atrativos visitados estão localizados em locais de terreno 
acidentado. Recomenda-se alguma experiência prévia em 
caminhada.


- A visita a esses atrativos implica na travessia de áreas molhadas e 
escorregadias. Recomenda-se o uso de calçado fechado.


Caminhada à Pedra Mão de Deus:  aprox. 30min / 1,5km

Caminhada à Cachoeira do Paiva: aprox. 10min


Roupas leves para proteger-se do sol, roupa de banho, protetor solar, 
óculos de sol, boné, squeeze, calçados confortáveis, repelente, 
produtos de higiene pessoal, máscara, álcool 70% e dinheiro para 
despesas pessoais.


Hospedagem na Estância Ecológica Sesc Tepequém 
(com refeições inclusivas) em apartamento duplo 
ou triplo, transporte em microônibus, seguro 
viagem, guia de turismo regional e passeios 
mencionados no roteiro.


Refrigerantes, bebidas álcoolicas e outras despesas 
não mencionadas.


Central de Relacionamentos com o Cliente

(CRC) - Sede Administrativa: (95) 3212-2800

Turismo Social: (95) 98403-3698


SAIBA MAIS:


CONTATOS


INVESTIMENTO


O PACOTE INCLUI:


O PACOTE NÃO INCLUI:


ROTEIRO


IMPORTANTE


RECOMENDAMOS LEVAR


DESTINO:

Serra do Tepequém


LOCAL DE SAÍDA:

Academia do Sesc Mecejana


PERÍODO :

30/04/2022 à 01/05/2022


DURAÇÃO:

2 dias e 1 noite


SERRA DO TEPEQUÉM - AMAJARI

INTENSIDADE DO PASSEIO:

Moderada


REQUISITOS:

Pessoas com idades entre 12 e 60 anos.



