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INFORMAÇÕES SOBRE HOSPEDAGEM E TURISMO 

Categoria Tipo de Hospedagem 

Jovem - Lobinho (a), Escoteiro (a), 
Sênior (Guia) e Pioneiro (a). 

Acampamento - será destinado local 
para o acampamento dos jovens.  

Escotista - adulto que estará 
acompanhando as Matilhas ou 
Patrulhas. 

Acampamento - será destinado local 
para o acampamento dos Escotistas. O 
local será próximo ao campo dos 
jovens.  

Equipe de Serviço - adulto que estará 
coordenando as atividades dos jovens. 

Acampamento - será destinado local 
para o acampamento da Equipe de 
Serviço. O local será diferente do 
espaço destinado aos Escotistas.  

Pai/Acompanhante - Responsável 
legal pelo jovem que não estará 
envolvido com as atividades e terá a 
opção de fazer turismo na localidade. 

Acampamento - será destinado local 
para o acampamento dos Pais. O local 
será diferente do espaço destinado aos 
jovens e adultos envolvidos no evento. 
Alojamento - quarto com 8 camas. 
Vagas disponíveis. 

 

Caso algum adulto da categoria Escotista ou Equipe de Serviço tenha necessidade 

de utilizar o alojamento devido a situações de saúde, orientamos entrar em contato 

com  a organização do evento para fazer o realocamento da hospedagem. Enviar 

informação para o e-mail espiritosanto@escoteiro.org até o dia 30 de setembro. 

 

As informações a seguir é destinada aos Pais que queiram contatos de pousadas e 

hotéis próximos ao evento. 

 

Todas as tratativas com o local será de responsabilidade do Pai. Nessa opção não é 

necessário se inscrever no evento, porém é obrigatório informar a organização até o 

dia 30 de setembro o interesse em visitar o campo.  
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Locais parceiros do evento 

Pousada Lírio dos Vales - mapa  

R. Berilo, 25 - Barra do Sahy 

Contato: Eduardo - 31 8899-4990  

Camping Pelicano - mapa 

R. Dercilio Quirino Cardoso - Barra do Sahy, 

Aracruz - ES 

Contato: Eduardo - 31 8899-4990 

Distância do evento: 1.000 m 

Suíte (três dias): R$ 200,00 

 

Distância do evento: 400 m 

Apartamento 8 pessoas (três dias): R$ 585,00 

- R$ 73,12 por pessoa 

 

 

Outros locais para hospedagem  

 
Pousada Acqua 

Endereço: Rua Projetada, s/nº - Praia de Barra do Sahy - Aracruz / ES 

Telefone: (27) 3250-7049/9-9901-9934 

Formas de Pagamentos: Dinheiro. Não aceita cartões de crédito 

Web Site:  www.pousadaacqua.com.br 

E-Mail: pousadaacqua@hotmail.com 

Unidades Habitacionais (UH's): 16 

Leitos: 32 

Facilidades nas Unidades Habitacionais (UH's): TV com parabólica, ventilador de teto, 

frigobar e ar condicionado, internet e cama box. 

Área Social: Garagem 

Tipo de Diária: Inclui café da manhã 

Descrição e Observações Complementares: Área para recreação de crianças com vários 

brinquedos e com rampa de acesso para portadores de necessidades especiais. 

  

Pousada Brisa do Mar 

Endereço: Rua João Dionísio, 60 - Praia de Barra do Sahy - Aracruz / ES 

Telefone PABX: (27) 3250-7388   

Formas de Pagamentos Cartões: Cartão Visa, Mastercard, Diners Club International e dinheiro 

Web Site: www.brisahotelaria.com.br 

E-Mail:  pousadabrisadomares@gmail.com 

Unidades Habitacionais (UH's): 30 

Leitos: 60 

Facilidades nas Unidades Habitacionais (UH's): TV, ar condicionado, ventilador de teto, frigobar e 

Internet nos apartamentos. 

Tipo de Diária: Inclui café da manhã 

https://goo.gl/maps/tsb9JV6N31r
https://goo.gl/maps/6G3yWAJXbZp
http://www.pousadaacqua.com.br/
http://www.pousadaacqua.com.br/
http://www.brisahotelaria.com.br/
http://www.brisahotelaria.com.br/
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Descrição e Observações Complementares: Lavanderia, serviço de despertar e sem acesso para 

portadores de necessidades especiais. 

 

Pousada Vitória 

Endereço: Rodovia ES-010, Km 5,5, 470 - Praia de Barra do Sahy - Aracruz / ES 

CEP: 29.198-025 

Anexo: Restaurante Vitória Grill e Posto Spinassé 

Telefone: (27) 3250-7175        Fax: (27) 3250-7100 

Formas de Pagamentos: Cartões todos e dinheiro 

Web Site: www.pousadavitoriaes.com.br 

E-Mail:  pousadavitoria@grupospinasse.com.br ramon@grupospinasse.com.br 

Unidades Habitacionais (UH's): 28 

Leitos: 56 

Facilidades nas Unidades Habitacionais (UH's): Ar condicionado, TV, frigobar e telefone 

Área Social: Estacionamento, restaurante e lanchonete 

Tipo de Diária: Inclui café da manhã 

Descrição e Observações Complementares: Serviço de lavanderia e sem acesso para portadores 

de necessidades especiais.  

  

Pousada Trimanos 

Endereço: Rua Doutor Orlindo Borges - Praia de Barra do Sahy - Aracruz / ES 

Telefone: (27) 9-9840-0659 / 9-9729-9587 

Formas de Pagamentos: Dinheiro. Não aceita cartões de crédito 

Web Site: www.pousadatrimanos.com.br 

E-Mail: ssoaresalvador@hotmail.com 

Unidades Habitacionais (UH's): 27 

Leitos: 54 

Facilidades nas Unidades Habitacionais (UH's): Ventilador de teto, TV e frigobar 

Tipo de Diária: Inclui café da manhã 

Descrição e Observações Complementares: Sem acesso para portadores de necessidades 

especiais. 

 

Maiores informações no site http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/guia-visualizacao/7  

 

 

 

http://www.pousadavitoriaes.com.br/
http://www.pousadavitoriaes.com.br/
http://www.pousadatrimanos.com.br/
http://www.pousadatrimanos.com.br/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/guia-visualizacao/7
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Atrações Turísticas 

Tranquilidade e Belas Paisagens 

Aracruz está localizada a 60 Km da Capital Vitória e os principais acessos são pela BR-101 e pelo 

Litoral através da ES-010. Esse trajeto encantador possui como principais destaques, o verde das 

reservas naturais, manguezais e as águas - doce e salgada das praias, rios e lagoas. Tudo isso em 

um clima tropical. O litoral, com praias belíssimas, é um atrativo a parte. Sua paisagem é 

considerada uma das mais belas e conservadas do Estado. 

O turismo em Aracruz, oferece diversas atrações históricas, naturais e culturais. As tradições e 

culinária dão um toque especial ao passeio, tornando ainda mais agradável a passagem pelo 

município. 

Conheça Aracruz pelo blog de Letícia Vieira 

Siga em frente e descubra Aracruz ! 

● Agroturismo em Aracruz 

● Aldeias Indígenas de Aracruz 

● Artesanato Indígena 

● Casa de Cultura Angélica Pandolfi 

● Eventos Populares 

● Eventos Religiosos 

● Igrejas 

● Museu Histórico de Santa Cruz 

● Parque Natural Municipal "David Victor Farina" 

● Parque Natural Municipal do Aricanga "Waldemar Devens" 

● Patrimônio Histórico e Cultural 

● Praias 

● Projeto TAMAR 

● Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim 

● Rio Piraquê-Açu 

 

Fonte: http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.folhavitoria.com.br/entretenimento/blogs/elogoali/?s=aracruz
http://www.folhavitoria.com.br/entretenimento/blogs/elogoali/?s=aracruz
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/7/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/7/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/19/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/19/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/21/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/21/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/24/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/24/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/23/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/23/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/22/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/22/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/26/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/26/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/25/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/25/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/3/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/3/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/4/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/4/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/20/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/20/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/16/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/16/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/10/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/10/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/17/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/17/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/14/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/14/
http://www.aracruz.es.gov.br/turismo/atracoes-turisticas/

