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U
ma rica experiência 
para conhecer e imergir 
na cultura caiçara 

é praticar turismo de base 
comunitária. Com roteiros 
e vivências desenvolvidos 
pelas comunidades locais 
você descobre novos lugares, 
atividades e formas de ver a 
natureza e interagir com ela. 
Geralmente, estes roteiros 
feitos pela comunidade local, 
são apoiados pelos municípios 
e técnicos de turismo que 
permitem o equilíbrio de uma 
visita sustentável, trazendo 
benefícios para a comunidade 
gerando emprego e renda 
para a população local. Meon 
Turismo, traz duas destas rotas 
em São Sebastião.

Cada experiência oferecida 
nos dois roteiros traz a matiz da 
história deste paraíso do Litoral 
Norte, além da vida cotidiana das 
pessoas que fazem parte deste 
rincão à beira-mar.

em São Sebastião

ROTA CAIÇARA
Na esplêndida São Sebastião, 

o passeio começa no Rancho 
dos Pescadores de Boiçucanga 
com um delicioso café da manhã 
tradicional e um bate-papo com 
caiçaras locais falando sobre os 
costumes, as histórias e tradições 
da comunidade. A partir daí, em 
barcos, o turista segue para a 
visitação do cerco flutuante, arte 
de pesca usada pela comunidade 
caiçara.  Nesse momento, os 
pescadores recolhem o cerco e 
podemos ver de perto diversos 
tipos de peixes, tartarugas e além 
do birdwatching, graças a muitas 
aves marinhas que interagem na 
experiência a procura de peixes. 

Após a visita ao cerco, os 
visitantes são conduzidos para 
a Ilha do Gatos, onde podem 
descer  nas areias brancas desse 
pequeno paraíso do Litoral Norte 
e ouvir mais histórias e poesias 

Da Redação

locais. Por fim, o Rancho dos 
Pescadores, tempo de despedida 
e entrega das lembrancinhas 
dessa vivência. Um tour diferente 
e com grande significado

• Duração: 3h – 3h30
• Incluso: Café da manhã 
tradicional, guias caiçaras, 
contação de histórias, passeio 
em barco de pesca tradicional, 
lembrancinha caiçara, visitação 
ao cerco fixo flutuante e
Ilha dos Gatos. 
• O que levar: Roupas de banho, 
água, protetor solar, remédio para 
enjoo (caso ache necessário)
• Horários de saída: 9h e 14h 
todos os dias (de acordo com
as condições do tempo)
• Contato: (12) 99644-8845, 
https://linktr.ee/rotacaicara

*Contato com a Rota Caiçara para 
verificar preço e disponibilidade
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FAZENDA MARINHA CIGARRAS
Quer conhecer uma fazenda 

marinha? Chegou a hora. A 
Fazenda Marinha das Cigarras 
é especializada em cultivo de 
Mexilhões, agindo como um 
berçário natural, promovendo um 
lugar seguro para alimentação 
e reprodução de diversas 

• Contato (12) 98122-1521
• Instagram: fazendamarinhacigarras
• Facebook: fazendamarinhadacocanha

espécies marinhas como peixes e tartarugas que podem ser avistados 
com frequência no local, sendo assim uma atividade sustentável não 
predatória que busca combinar as raízes caiçaras com a sustentabilidade 
e preservação que precisamos nos dias de hoje. g
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