Receptivos

VOCÊ SABIA?
Grande parte dos atrativos turísticos no destino Capixaba não cobram taxas ou ingressos para serem visitados. Além
disso, os destinos turísticos oferecem: Cultura, história, lazer, aventura, romarias religiosas, gastronomia diferenciada e
internacional, muitas praias e belezas naturais exuberantes.
Sejam todos bem vindos ao destino turístico Espírito Santo.
Vocês estão prestes a conhecer lugares encantadores, por isso, preparamos alguns roteiros turísticos incríveis criados
pela agência Chofer Brasil turismo receptivo. Os serviços podem começar a partir do seu desembarque, no Aeroporto
Eurico Salles (Vix) ou se preferir, no hotel da sua hospedagem. Oferecemos serviços receptivos como: transfer in, onde
conduzimos todos até a hospedagem para o check in. Partindo do hotel, iniciamos os passeios. Após o check out no
hotel, também podemos fazer o serviço de transfer out, até o Aeroporto. Agora que sabe um pouco do que fazemos, te
convidamos a fazer uma viajem literária em nossa apresentação que trata sobre os passeios turísticos que iremos
oferecemos:
VITÓRIA / VILA VELHA – CAPITAL DOS CAPIXABAS E BERÇO DA COLONIZAÇÃO NO BRASIL.
TERRA DA MOQUECA CAPIXABA E DO CONVENTO DA PENHA.
City tour – Sitio histórico - Vitória e Vila Velha.
O que iremos ver neste passeio?
Saindo do hotel, começamos nosso passeio
fazendo uma visita as Paneleiras no bairro
Goiabeiras. Pelo litoral o passeio é panorâmico
com vista das Praias de Camburi, Praia Curva da
Jurema, vista da Ilha do Frade, Ilha do Boi e a
Praça do Papa onde temos o projeto Tamar e /
ou o espaço Baleia Jubarte. Seguindo para o
centro da Capital, temos a vista do Porto de
Capuaba (TVV), o Porto de Vitória e o Teatro
Carlos Gomes. Na Cidade Alta a Catedral
Metropolitana e o Palácio Anchieta.
Curiosidades Capixaba
As paneleiras, desde 1987, é uma associação formada por um grupo de
artesãos que fazem as tradicionais Panelas de Barro, usada
principalmente na gastronomia local para se fazer a verdadeira Moqueca
Capixaba (o resto é peixada). Já o Convento da Penha, desde de 1558,
fica no sítio histórico de Vila Velha, é o mais famoso e importante símbolo
religioso e turístico dos Capixabas. Construído no alto de um penhasco,
proporciona aos visitantes uma vista de 360º entre as cidades de Vitória,
Vila Velha, Cariacica e a cidade de Serra. Capixaba é um nome indígena,
significa: preparar a terra para plantação, na época, o cultivo era milho e
mandioca. Quem nasce na capital Vitória e / ou é nascido no estado do
Espírito Santo é chamado Capixaba.

Em Vila Velha, berço da colonização Capixaba,
podemos conhecer: o Museu Vale (A antiga
estação ferroviária Vitória x Minas). Passaremos
pela Terceira Ponte, subiremos ao Convento da
Penha, na sequência iremos a loja da fábrica de
Chocolates Garoto. Pelo litoral de Vila Velha a
vista panorâmica é das Praias de Itaparica,
Itapoã, Praia da Costa e Praia da Sereia, até
chegarmos ao Farol de Santa Luzia e a Praia
Secreta.
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Vocês estão prestes a conhecer um mar CAPIXABA COM ÁGUAS MORNAS.
ROTEIRO TURÍSTICO DAS ÁGUAS MORNAS
Aracruz / Nova Almeida / Manguinhos
O que iremos ver neste passeio?

Fotos: Arq. CHB

Saindo do hotel, nosso passeio passa pelo
litoral norte Capixaba nos levando a região
das Águas Mornas. Roteiro criado pela
agência Chofer Brasil Turismo Receptivo
desde 2019. Com quase 410km de litoral,
seria impossível não encontrar em terras
Capixabas lugares incríveis, com natureza
exuberante e áreas com muita preservação
ambiental. As inúmeras belezas naturais da
região norte do estado são constituídas de
reservas ambientais nativas, pouco explorada
pelo turismo. Composta por muitas praias
exóticas, paradisíacas, águas mornas, rasas e
calmas, há mata de restinga e formação
rochosa com piscinas naturais são destaques
e impressionam os olhares. Seguindo pelo
litoral norte, temos como opção para banho
de mar: a Praia de Coqueiral de Aracruz,
Praia de Gramuté e a Praia Grande,
continuando nosso passeio, iremos visitar a
Igreja dos Reis Magos, com vista aérea para a
Praia
Grande.
As
praias
possuem
características semelhantes banhadas pelos
rios afluentes, que desaguar no mar.
Em seguida, conheceremos o Balneário de
Manguinhos, onde podemos encontrar os
principais restaurantes da região, eles
oferecem a MOQUECA CAPIXABA. A Praia da
Enseada de Manguinhos, também conhecida
como “Prainha”, tem águas quentes,
destacando sua formação rochosa. Após
nosso último banho de mar ali, retornaremos
à capital. Encerrando nosso passeio,
retornaremos ao hotel.
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Já ouviu falar DAS MONTANHAS CAPIXABAS? Ela é a menina dos olhos do turismo Capixaba.
City tour nas Montanhas Capixabas
Pedra Azul - Domingos Martins
O que iremos ver neste passeio?
Saindo do hotel, pegamos a estrada pela BR
262, por 2h, até chegar ao nosso destino em
Pedra Azul. No caminho, faremos uma
rápida parada técnica e um cafezinho na
cachoeira da Bica. Nada se compara as
belezas naturais da Mata Atlântica em Pedra
Azul. Ela faz parte do Circuito das
Montanhas Capixabas e pertence ao
município de Domingos Martins. Pedra azul
é um maciço rochoso, tem uma altura de
1.822m do nível do mar. Ao longo do dia
acontece um fenômeno natural, a rocha
reflete a luz do sol, varais vezes ao dia, a
mudança de cor acontece na medida da
inclinação do sol. A paisagem é seu cartãopostal!
No caminho, temos Vitor Hugo, lá iremos a uma Vinícola, ao longo do caminho nota-se o ar puro das
montanhas com temperaturas agradáveis em toda à região. Em todos os lugares vamos encontrar um
gourmet diferenciado, cervejarias artesanais e produtos rurais, é uma delícia. A visão da Pedra Azul
acontece em vários ângulos pelo caminho, é deslumbrante, ela fica na Rota do Lagarto, por onde faremos
os passeios. A Rota do Lagarto tem em seu final, um lugar lindo chamado: “Rabo do Lagarto”, com várias
lojinhas. A gastronomia da região é tipicamente alemã e italiana. No retorno, passaremos pela Cidade de
Campinhos, em Domingos Martins, faremos uma última parada na rua do Lazer, no Centro. Encerrando
nosso passeio, retornaremos ao hotel. Neste ambiente encantador temos muitas opções gastronômicas.
Desejamos que viva um turismo de experiência, então, como seria levá-los a uma contemplação assim?

Fotos: Arq. CHB/ Piscinas naturais do Parque Pedra Azul

Cidade de Campinhos – Domingos Martins
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BEM VINDOS A CIDADE DO SOL
City tour em Guarapari
O que iremos ver neste passeio?

Curiosidades sobre Guarapari
O Município de Guarapari, desde 1585, fundada por Padre José de
Anchieta, teve ao longo dos anos, vários nomes, entre eles: Vila de
Guarapirim. Com o tempo passou a se chama simplesmente de Guarapari.
A cidade em si tem forte influência indígena nos nomes das praias e
bairros da região, conta tem mais de 40 praias. É também conhecida como
praia dos mineiros. O estado do Espírito Santo faz divisa com Minas Gerais
e, no verão, a cidade é invadida pelos mineiros. A região de Meaipe, se
destaca por ter águas transparentes e azuis, também pela famosa
gastronomia focada nos pratos típicos mais cobiçados pelos turistas que
vem a região, a Moqueca Capixaba (o resto é peixada). O desenvolvimento
da cidade aconteceu realmente, na segunda metade do século XX, graças
ao crescimento do turismo. Sua população é de 127 mil habitantes
(IBGE/2020), contudo, no verão, chega a atingir quase 600 mil habitantes.

Saindo do hotel, nosso passeio passa pela
rota do Sol nos levando a Cidade de
Guarapari, que fica no litoral sul Capixaba.
No caminho podemos fazer paradas, como
opção: no Circuito de Ponta da Fruta, em
Vila Velha, para banho de mar ou pode ser
nas Praias de Setiba e Praia de Una, já em
Guarapari. Na sequência, outra parada
importante será na Praia do Morro, para
fotos na Ilha do Pescador (Fica a sugestão
de uma caminhada ecológica até a Praia do
Ermitão). O visual é de tirar o folego, a
vista panorâmica nos permite ângulos de
180º, é encantador.
De frente vemos a cidade Saúde Guarapari,
com mais de 40 Praias exóticas, vamos ao
Centro onde faremos outra parada para
banho de mar com as seguintes opções:
Praia da Areia Preta (com suas areias
Monazíticas), Praia das Castanheiras
(sombra e água fresca), Praia dos
Namorados e a Praia das Virtudes, ambas
fecham o circuito no Centro.

No balneário Enseada Azul em Meaípe, iremos degustar a deliciosa Moqueca Capixaba. Próximo faremos
paradas para fotos nas Praias de Enseada Azul e quem sabe dar um último banho, a sugestão é Praia da
Bacutia ou Praia de Peracanga, fecharemos o circuito de Guarapari. Encerrando nosso passeio,
retornaremos ao hotel.
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BEM VINDOS A CIDADE PADRE JOSE DE ANCHIETA

City tour Anchieta
O que iremos ver neste passeio?
O passeio começa margeando o litoral
sul Capixaba até chegar ao Município de
Anchieta, a cerca de 100Km da Capital,
cujo o nome é em homenagem ao jesuíta
“Padre José de Anchieta", que constituiu
ali o primeiro Santuário do Brasil.
Cercado por lindas praias, destacamos o
Balneário de Iriri, mais ao sul a 25 km do
Centro, completando as belezas naturais.
O Santuário Nacional de São José de
Anchieta, possui um templo ativo até os
dias de hoje. A Igreja se chama “Nossa
Senhora da Assunção”, é um dos
símbolos da presença jesuítica no Brasil.
Ainda no centro da cidade, temos o rio
Beneventes, a sugestão é fazer um
passeio de barco sensacional, que nos
levará até as ruinas no meio do
manguezal. Outras praias que podemos
conhecer estão no retorno: Praias dos
Castelianos, Praia de Parati, Praia de
Ubu.
Encerrando
nosso
passeio,
retornaremos ao hotel.
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Já ouviu falar da HISTÓRIA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO BRASIL?
City Tour no Roteiro das Três Santas
O que iremos ver neste passeio?
A proposta aqui é 100% cultural, vamos viver
o turismo de experiência com vivência no
agroturismo Capixaba.
SANTA LEOPOLDINA
SANTA MARIA DE JETIBA
SANTA TERESA

Preparamos com muito carinho este roteiro
turístico para que todos aproveitem ao
máximo este passeio. O contato com a cultura
Pomerana, sua língua e costumes será
fantástico. Muitos já conhecem de ouvir falar,
no entanto, conheceremos a cultura dos
Pomeranos (ouvindo o Alemão/Pommern),
saber quem são? De onde vieram?
A colonização em terras Capixabas, tem forte
influência com o povo Alemão originários da
Pomerana, que fica na região do Mar Báltico,
entre as atuais Alemanha e Polônia.
A proposta deste passeio requer um tempo
maior da permanência dos turistas na região,
para que se cumpra os roteiros turísticos,
vamos pernoitar na região. A formação
geografia e a distância entre as cidades nos
reservam surpresas maravilhosas. Montanhas,
cachoeiras, agroturismo, gastronomia, comida
típica, folclore são apresentados aos turistas
durante o passeio. Faremos isso em dois dias
com um pernoite.

Fotos: Arq. CHB

Vamos desbravar a região e viver essa incrível
experiência num ambiente super agradável,
clima ameno e ambiente acolhedor. A história
da imigração italiana no Brasil começou no
roteiro turístico denominado: Três Santas.
Cercado de montanhas e muito verde, a
região se destaca pela biodiversidade, seu
meio ambiente preservado com clima
agradável. Aqui você vai viver uma experiência
turística incrível, se encantar e contemplar
curiosidades dessa linda história, sejam bem
vindos.
Encerrando
nosso
roteiro,
retornaremos a capital.
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ENCANTE SEU OLHAR COM AS BELEZAS DE SANTA TERESA
City tour na Rota Caravaggio - Santa Teresa
O que iremos ver neste passeio?
A Cidade de Santa Teresa fica ao noroeste do
estado, a cerca de 650m do nível do mar. Faz
parte das Montanhas Capixabas. O município
tem como atrativos turísticos a cultura da
imigração Italiana e suas festas típicas do
Vinho, festival de jazz e a famosa “Carretela
Del Vin”, um tradicional cortejo de danças
típicas e música italiana. Possui uma das mais
exuberantes biodiversidades do mundo e é
excelente para a prática fotográfica de
pássaros.

Uma importante parada será no Museu Natural “Melo Leitão”, do cientista e pesquisador professor
Augusto Ruschi, é um marco na cidade na pesquisa sobre os beija-flores. As vinícolas da região são um
diferencial, sua gastronomia italiana é forte, além de visitarmos lojas com produtos regionais e artesanatos,
passamos na Rota Caravaggio. Retornaremos à capital, encerrando nosso passeio.

Circuito Forró-Pé-de-Serra - Vila de Itaúnas
O que iremos ver neste passeio?

Imagem: Fenfit_ES
forrodeitaunas.com/festival/

A Vila de Itaúnas, localizada no extremo norte
Capixaba, é famosa pelas dunas, mar calmo, águas
quentes e meio ambiente preservado. Um lugar
cheio
de
simplicidade,
aconchegante
e
hospitaleiro. Tem o melhor forró-pé-de-serra, um
dos mais famosos do País. Anualmente, acontece o
"Festival Nacional de Forró em Itaúnas", onde se
apresentam várias bandas famosas do Brasil. No
verão, o Festival acontece entre os meses de
dezembro à fevereiro e no inverno, entre os meses
de junho e julho. A região pertence ao município
de Conceição da Barra, ao norte do estado do
Espírito Santo, onde temos o Riacho Doce, divisa
com a Bahia. Itaúnas recebe milhares de visitantes
todos os anos, são os forrozeiros de todas as
regiões do país e do mundo, que se deslocam até a
Vila em busca do autêntico forró raíz, muita paz e
amor. Lá você encontrará um público específico
(entre 30 a 60 anos). Para garantir seu ir e vir com
segurança e conforto, a agência Chofer Brasil
turismo receptivo, coloca à disposição dos clientes,
serviços de transfer in/out, com veículos
executivos e ainda pode organizar sua agenda na
hospedagem.
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Se você é daqueles que amam uma boa gastronomia bem acompanhado, aqui está!
Rota das Cervejarias Artesanais Capixabas
Domingos Martins / Venda Nova do
Imigrante
O que iremos ver neste passeio?
A proposta deste passeio destina-se aos que
apreciam uma boa gastronomia típica e
desejam degustar uma boa cerveja de forma
diferenciada. O roteiro foi criado pela
Chofer Brasil Turismo Receptivo desde
2016.
Começando a partir de Venda Nova do
Imigrante, passamos por Pedra Azul até
chegarmos a Campinhos em Domingos
Martins, vamos fazer o circuito das
Montanhas Capixabas, fazendo algumas
paradas na gastronomia e nas cervejarias,
almoçando na região. No circuito, além da
degustação das cervejas artesanais,
podemos saborear delicias nas propriedades
rurais no agroturismo, como: iogurtes,
biscoitos e queijos especiais italianos.

Fotos: Arq. CHB

Se liga nesse bate papo: Uai,

sô, que trem bão!!! Eu sei que o trem é chapoca, dá até gastura
nos trilhos, mas, o passeio vai pocar!!!

O melhor
Estrada de Ferro
Vitória x Minas Gerais

Turismo de
Experiência
Da sua vida
Agendas:
@chofer_brasil.turismo
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City tour para pessoas com necessidades especiais
O que iremos oferecer neste passeio?
A agência Chofer Brasil Turismo Receptivo, oferece serviços específicos com o mesmo formato dos roteiros
turísticos apresentado no portfólio. Com serviços exclusivos, diferenciados e únicos, a proposta é atender
sua Família ou grupos de afinidades de forma personalizada, pois, queremos que todos se sintam acolhidos.
Aqui nosso foco é atender as pessoas com necessidades especiais. Sejam bem vindos!

O atendimento às pessoas com necessidades especiais PNE, serão sob consulta.
Agradecemos sua preferência.

Homenagem da Chofer Brasil a todos que compõe nosso time e aos demais colaboradores

Chofer Brasil - Seu turismo receptivo está aqui!
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Seven
Turismo & Negócios

Os passeios são privativos em (veículos sedan/Hatch) de 1 ou até
4 pessoas (roteiro completo, e passeio privativo (rápido) de vans,
micro-ônibus e ônibus com 46 lugares ou mais.
Temos passeios de van privativos para operadoras e Agências
(para grupos já formados) e 4 tipos de combos para os passeios.
A saída mínima de 5 até 15, 16 e 20 de van e saída mínima de
ônibus de 35 pessoas.
A Seven atua também com atendimentos de Transfer turístico
& negócios e corporativo (privativos).

Veja as atividades completas no site >>> www.sevenreceptivo.com.br
A) Passeios privativos em veículos leves;
B) Passeios de van privativo, micro e ônibus.
C) Passeios Avulsos no verão;
D) Executivos/ Comercial
E) Eventos Em geral;
F) Casamentos.
G) Passeios de helicóptero
H) Venda Bilhetes aéreos.
I) Transfers local, viagens, passeio rápido.
J) Rota das cervejarias artesanais das montanhas Capixabas para grupos já formados e
aos sábados:

Bagagens:
Malas de até 23kg por pessoa, em transfer de veículos leves (sedan/Hatch), ou 7
lugares.
Verifique as disponibilidade e tarifário de vans, micro ônibus, e ônibus p46 .

www.sevenreceptivo.com.br
Instagram: seven_turismo_receptivo
E-mail: comercial.seven.tur@gmail.com

