
LITORAL NORTE PARA MUITOS. 
PARAÍSO PARA POUCOS. 

Ecoturismo e Turismo Náutico  

São Sebastião e Ilhabela 



Roteiro Ecoturismo e Turismo Náutico 

Com uma beleza 
surpreendente, que 

mescla os ecossistemas 
da Mata Atlânticas e 
da Zona Costeira este 
roteiro garante uma 

verdadeira integração 
com a natureza, a fim 

de proporcionar 
diferentes experiências 
e vivencias no viajante. 



Roteiro Ecoturismo e Turismo Náutico 

Quer seja dando um 
mergulho nas águas 

cristalinas de Ilhabela, 
ou visitando o Parque 
Estadual da Serra do 

Mar em  São 
Sebastião a sua 

vivencia no Litoral 
Norte de São Paulo 
vai ser inesquecível. 



Roteiro Ecoturismo e Turismo Náutico 

Neste roteiro de 
05 dias o viajante 
irá desfrutar o que 

há de mais belo 
entre as duas 

fronteiras deste 
lindo litoral: a 
serra e o mar.  

    



Dia 1 - Ilhabela 

O roteiro começa com 
a chegada a Ilhabela 
já no inicio da noite. 
Após check-in no hotel 
os viajantes 
desfrutarão de um 
jantar seguido de 
passeio pela Vila para 
aproveitar a charmosa 
vida noturna da ilha. 
Retorno ao hotel às 
22h. 



Dia 2 – Ilhabela   

O segundo dia se inicia 
bem cedo para uma 
caminhada até a 
comunidade da Praia do 
Bonete. Na praia será 
servido um almoço 
seguido de visita à 
tradicional comunidade 
caiçara. O retorno é de 
barco com chegada a 
Praia do Perequê e 
transfer para o hotel. A 
noite será livre para 
descanso 



Dia 3 – Ilhabela/ São Sebastião 

No terceiro dia o 
passeio será de 
escuna pela costeira,  
com almoço a bordo. 
Retono ao hotel para 
chek-out e saída 
para São Sebastião. 
No inicio da noite os 
viajantes chegarão à 
praia de Juquehy e 
serão recepcionados 
com um jantar. 



Dia 4 – São Sebastião 

O quarto dia inicia-
se bem cedo com 
saída para trilha 
das Cachoeiras do 
Ribeirão do Itu. 
Após a trilha almoço 
na praia de 
Boiçucanga e retono 
para Juquehy com 
tarde e noite livre 
para descanso. 



Dia 5 – São Sebastião 

O último dia do roteiro 
reserva um passeio por entre 
ilhas paradisíacas. O tour 
partirá da Praia de Barra do 
Sahy e seguirá para “As 
Ilhas”, Montão do Trigo, Ilha 
das Couves e Ilha dos Gatos, 
com paradas para aproveitar 
a águas cristalinas e avistar 
muita fauna marinha. Após o 
passeio o grupo retornará 
para Juquehy e desfrutará 
de um almoço fazendo assim 
o encerramento das 
atividades. 



Roteiro Ilhabela – São Sebastião 

Dia Horário Atividade 

1 18:00 Chegada a Ilhabela – check in hotel 

1 20:00 Saída para jantar 

1 22:00 Retorno ao hotel 

2 08:00 Saída para trilha do Bonete (Hotel-Sepituba) 

2 14:00 Chegada ao Bonete e almoço 

2 15:30 Visita à comunidade 

2 17:00 Retorno de barco 

2 18:00 Chegada ao píer e transfer ao hotel 

2 19:00 Noite livre 

3 08:30 Saída para o píer – Passeio de escuna com almoço 

3 15:00 Retorno ao hotel  

3 17:00 Check out - saída para Juquehy – São Sebastião 
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Roteiro Ilhabela – São Sebastião 

Dia Horário Atividade 

3 18:30 Chegada a Juquehy - check in hotel 

3 20:00 Saída para jantar 

3 22:00 Retorno ao hotel 

4 08:30 Saída para trilha Cachoeiras Ribeirão do Itu 

4 12:30 Retorno da trilha e almoço em Boiçucanga 

4 14:30 Retorno ao hotel e tarde livre 

4 20:00 Saída para jantar 

5 08:00 Saída para Barra do Sahy – Tour pelas ilhas 

5 13:00 Retorno do tour e almoço em Juquehy 

5 16:00 Check out hotel e fim das atividades 
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