
 

 
 
 

 

Sesc 504 Sul:  3217-9120 Sesc Guará: 3383-9120 

Sesc Ceilândia: 3379-9532 Taguatinga Norte: 3451-9105 

    
    

  

 

PASSEIO 1 DIA – BRASÍLIA BIKE TOUR 
TOUR INTERPRETATIVO PELA CAPITAL FEDERAL 

 

 

 

11 DE SETEMBRO DE 2021  
(SÁBADO) 

 
 

 

 

Local de embarque: 

 
Grau de dificuldade 

7h50 - Sesc Taguatinga Norte 
8h10 – Sesc Guará 
8h30 – Sesc 913 Sul 

  
Passear de bicicleta por Brasília é uma experiência incrível na 

qual podemos conhecer melhor essa cidade que é Patrimônio 
Cultural da Humanidade (UNESCO) e possui um planejamento 
urbanístico único focado na qualidade de vida e na integração da 
arquitetura, do paisagismo e das artes plásticas. Com obras de 
Oscar Niemeyer, Athos Bulcão, Burle Marx e diversos outros 
artistas, a cidade é considerada um museu a céu aberto repleto 
de lugares lindos e ricos em histórias e curiosidades. Neste 
passeio de bicicleta, vamos vivenciar a cidade de uma forma 
diferente realizando paradas em seus principais atrativos, 
contemplando as belezas naturais e culturais com paisagens e 
cenários encantadores, além de experimentar as delícias da 
tradicional Lanchonete Vitamina Central.  

11/09 (Sábado):  Embarque nas Vans do Sesc com saída às 
08h do Sesc Taguatinga Norte, às 8h20 do Sesc Guará e às 8h40 
do SESC 913 Sul    para deslocamento até o ponto de início do 
passeio (Torre de TV) onde receberemos as bicicletas, 
orientações do Guia e iniciaremos nosso pedal percorrendo um 
trajeto de aproximadamente 15 Km com nível fácil, passando 
por paisagens e lugares incríveis da cidade de Brasília com 
parada em seus principais atrativos e um delicioso lanche 
(incluso) na tradicional Lanchonete Vitamina Central. 

Por volta das 16h encerramento do passeio na Praça dos 
Três Poderes onde efetuaremos o embarque nas Vans do Sesc 
e retornaremos para as unidades do Sesc 913 Sul, Guará e 
Taguatinga Norte. OBS: Os que estiverem de bicicleta própria 
retornarão pedalando até a torre de TV. 

ATRATIVOS PREVISTOS:  

1. Torre de TV 
2. Parque da Cidade                Sarah Kubitschek 
3. Quadra modelo 308 Sul e Igrejinha 
4. Espaço Infinu Comunidade Criativa / Vitamina Central 
5. Teatro Nacional (Externa) 
6. Complexo Cultural da República; 
7. Catedral de Brasília; 
8. Palácio Itamaraty (externa); 
9. Praça dos Três Poderes; 

 

IMPORTANTE: Ao adquirir o Pacote de Bicicleta Própria, o 
cliente deverá encontrar o grupo diretamente na Fonte 
Luminosa da Torre de TV, impreterivelmente às 8h50 
(devendo se identificar para o Supervisor do Sesc-DF para 
credenciamento), estando de posse de sua bicicleta e capacete. 
 

 

O Sesc-DF busca garantir a melhor experiência à sua clientela, 

com saúde e segurança, implementando em seus passeios e 

excursões todos os Protocolos de Biossegurança exigidos pelo 

Ministério do Turismo, sendo uma instituição comprometida 

com o Selo de Turismo Responsável – Limpo e Seguro. 
 

*Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de 
logística e condições climáticas sem prévio aviso. 
 

 
▪ Transporte em Van do Sesc-DF; 
▪ Lanche na Vitamina Central (vitamina + salgado); 
▪ Locação de Bicicleta e Capacete; 
▪ Seguro de viagem; 
▪ Guia credenciado pelo Ministério do Turismo; 
▪ OPCIONAL: Pacote sem locação de bicicleta para pessoas 

que desejam ir em bicicleta própria 

 

▪ 30% off = R$ 200,00 - Trabalhador CBST / 

dependentes CBST 

▪ 20% off = R$ 228,00 - Conveniado 

▪ 15% off = R$ 243,00 - Gerontologia 

▪ R$ 286,00 - Público em Geral 

OPCIONAL: PACOTE BICICLETA PRÓPRIA 

▪ 30% off = R$ 100,00 - Trabalhador CBST / 

dependentes CBST 

▪ 20% off = R$ 114,00 - Conveniado 

▪ 15% off = R$ 121,00 - Gerontologia 

▪ R$ 143,00 - Público em Geral 

Parcelamento em até 10 X no cartão de crédito 

 
• A apresentação para o embarque deverá feita, conforme o horário citado no roteiro acima. 
• Por exigência da ANTT e DER, o embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de documento de identificação original com foto. Certidão de 
Nascimento Original somente será aceita para crianças até 11 anos com CPF. 
• Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto. 
• Preços e programação estão sujeitos a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação. 
• Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusas, serão pagos a parte pelo excursionista. 

Sesc Turismo.Transformando vidas 
www.sescdf.com.br sescdf 

 


