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1º Curitiba – Eldorado - Saída as 07h00minhr, inicio de viagem com destino a Eldorado-SP em ônibus executivo 

equipado com som ambiente, mantas, travesseiros e serviços de bordo com parada as 10h00minhs na caverna do 

diabo com visitação de 01 hora. Continuação de viagem parada para almoço opcional, continuação viagem com 

chegada ao final aproximada para as 15h00minhs, hospedagem e pernoite. 

2º Praia do Marujá e cachoeira – As 08h00minhs saída de escuna para a praia do Marujá. O trajeto é entre os 

manguezais e a mata Atlântica, onde podemos observar muitas aves marinhas como Guarás, Colhereiros, garças, 

patos selvagens, biguás, entre outros. No caminho paramos para observar um sambaqui que é um sítio arqueológico 

datado de mais de 5.000 anos. Antes de chegarmos ao Marujá, paramos numa cachoeira(dependendo da condição do 

grupo, não aconselhável para pessoas de mais idade) Almoço incluso na vila do Marujá e banho de mar. As 

16h00minhs  retorno para Cananéia, pernoite. A duração do passeio é o dia inteiro. O percurso é de 3horas de ida e 

mais 2h30 de volta. 

3º Cananeia - Parque Estadual da Ilha do Cardoso/Golfinhos – As 09h00minhs saída para a Ilha do 

Cardoso para a praia dos golfinhos, esta praia é excelente para banho, pois não possui ondas e é o melhor local para 

se observar os golfinhos. O trajeto deste passeio é de 40min, pode ser feita pequena trilha pela mata Atlântica e 

observação de manguezais. Almoço incluso em restaurante á beira da praia. As 15h00minh retorno a Cananeia e as 

15h40minhs saída para tour de trenzinho pela cidade de Cananéia, mostrando os pontos históricos e curiosidades da 

cidade e parada no centro de artesanatos, para aquisição de souvinirs (optativo). Retorno ao hotel, restante da tarde 

livre. Pernoite. 

4º Cananeia – Iguape – Curitiba – As 08h00minhs embarque para a cidade de Iguape, 1h30hs de viagem. Visita 

ao Morro do Espia, onde é possível observação panorâmica de Iguape, Ilha Comprida, Cananéia e Ilha do Cardoso. 

Neste local será contada a rica história da fundação da cidade, bem como mostrado o maior problema ambiental 

brasileiro,causado pelo homem. O Valo Grande! Visita á fonte do Senhor Bom Jesus e visita a Basílica do Bom Jesus, 

a 2ª maior festa católica do estado de São Paulo. As 12h00minhs almoço incluso e tempo livre para compra de 

artesanato e as 15h00minhs retorno para Curitiba com chegada prevista para as 20h00minhs. 

 

Preço por pessoa R$ 690,00 por pessoa com hospedagem em apto duplo e triplo. 
 

Inclui: Transporte rodoviário e marítimo, 3 pernoites de hotel, 3 cafés da manha nos hotéis, 3 refeições, tour que 

constem no roteiros, ingresso na caverna do diabo, guia acompanhante e seguro saúde. 

 
Exclui: Tudo que não conste como incluso. 


