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14ª Aventura Nacional Sênior  

Informativo sobre alojamento em Aracruz 
O Grupo Escoteiro Jequitibá (25º/ES), da cidade de Aracruz, oferecerá possibilidade de alojamento para 
os grupos escoteiros que pretendem chegar antes e/ou sair depois do período da 14ª Aventura Nacional 
Sênior. Serão disponibilizadas 100 vagas na sede do grupo, além de outras 30 em casas de escotistas 
próximas à sede.  

Aos que desejam conhecer as belíssimas praias aracruzenses, há um ponto em frente à sede com ônibus 
urbanos saindo em vários horários. As praias ficam todas a cerca de 20km da sede, sendo muito cômodo ir 
pela manhã, aproveitar o dia e retornar ao entardecer. A sede fica a 3km do local onde será o campo da 
ANS.  

Na sede do GE Jequitibá o valor da diária será de R$20 por pessoa, com direito a café da manhã e um 
caldo à noite. Há espaço para acantonamento e acampamento, com banheiros, chuveiros e tanques. Há 
internet wi-fi disponível.  

Nas casas próximas à sede (50 a 300m de distância) o espaço oferecido é para acantonamento, com 
disponibilidade de banheiros, chuveiros, tanque, geladeira, forno microondas e também internet wi-fi. O 
valor será o mesmo (R$20), com café da manhã. 

Há também a possibilidade de casas em Barra do Sahy (uma das melhores praias de Aracruz) para serem 
alugadas. Nesse caso os valores deverão ser negociados, de acordo com o número de pessoas do grupo. 

As reservas deverão ser feitas exclusivamente pelo e-mail jequitiba025es@gmail.com, aos cuidados da 
chefe Cassia, solicitando ficha de cadastro e dados bancários para pagamento.  

O grupo tem parceiros que oferecerão passeios a Vitória, Vila Velha, Santa Cruz, Santa Tereza e outros 
pontos turísticos do Estado. Os valores giram em torno de R$40 por pessoa e os grupos interessados 
deverão entrar em contato via e-mail ou whats App (Chefe Cassia: 27-99936-2222). 

 

 

Transporte Vitória/Aracruz 

Para os participantes da Aventura Nacional Sênior que chegarão por Vitória antes da data do evento, 
informamos que a empresa que faz a linha entre as duas cidades é a Águia Branca. O embarque é feito na 
Rodoviária de Vitória. Existe também um ponto em frente ao aeroporto, que fica cerca de 13km depois da 
rodoviária. Outra opção é ir até a rodoviária de Cariacica (3km após o aeroporto) e pegar um táxi ou 
ônibus (praticamente todos que param no ponto em frente ao aeroporto passam por lá. Basta perguntar 
ao motorista e solicitar que avise no ponto a desembarcar). Lá também é possível adquirir as passagens e 
aguardar pelo ônibus. Para retorno a Vitória o embarque é na rodoviária de Aracruz e desembarque em 
frente ao aeroporto ou na rodoviária de Vitória. O valor da passagem atualmente é R$19,44.  

Abaixo é possível conferir a tabela com os horários:  
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Vitória/Aracruz (horários de saída da rodoviária de Vitória) Aracruz/Vitória 

Segunda a sábado Domingo Segunda a sábado Domingo 

5h 6h20 5h 6h 

6h20 8h 6h 7h30 

8h 10h40 7h:30 9h 

9h40 12h30 9h 11h30 

10h40 13h50 10h 14h30 

11h30 14h 11h10 15h30 

12h30 15h45 11h30 16h30 

13h50 17h50 13h 17h30 

15h 18h 14h30 18h20 

15h40 19h10 15h30 19h20 

16h50 19h50 16h50 20h20 

17h50  17h30  

19h50  18h20  

Telefone da agência Águia Branca em Aracruz: 

 (27) 3256-1872 

20h20  

 

Chegando em Aracruz não é necessário ir até a rodoviária. Basta solicitar ao motorista o desembarque no 
“Ponto da Torre”, que fica praticamente em frente à sede do grupo, subir as escadas por trás do ponto e 
atravessar a rua.  

Membros juvenis, escotistas, diretoria e pais aguardam ansiosos pela chegada de todos os participantes 
da 14ª Aventura Nacional Sênior. Faremos todos o melhor possível para merecer a honra de tê-los conosco 
nesta grande aventura!  

 
Angela Luiza Pizetta Altoé Domene       Cassia Meyre G.A.B. Ferreira 
   REGISTRO UEB 000110-4/1989    REGISTRO UEB 707703-3/2013 
 
 


