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PRAINHAS
MAIS DESERTAS

N

Pra quem quer um pouco de aventura ou sossego, 
visitar praias mais isoladas pode ser uma opção. O 
contato com a natureza é certamente maior, e 
junto com isso, vale ter maior atenção ao que 
levar e saber das condições do clima no dia. 

Programe-se e aproveite para renovar as 
energias!
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PRAIA DO

CAMBURI

Última praia do litoral norte paulista, faz divisa com Rio de 
Janeiro. O acesso é por estrada de terra em condições um 
pouco adversas, que passa dentro de uma antiga fazenda de 
café. Faz parte do Núcleo Picinguaba.

PRAINHAS MAIS DESERTAS

Acesso através do Km1,1 da Br-101. Seguindo por mais 
7Km de via secundária. 

Larga fa�a de areia, c�teiras roch�as. 
Águas cristalinas e tranquilas.

PRAIA BRAVA DO CAMBURI: 
Praia de mar agitado, muito procurada pelos surfistas. Acesso por trilha 
íngrime pelo Km 5 da Br-101.

PRAINHA DO CAMBURI: 
Praia pequena, cheia de pedras por toda orla e muitas rochas nas 
costeiras. Acesso através de trilha no canto direito da Praia do Camburi. 
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Mar agitado, boas ondas para o 
surfe e muitas conchas na areia.

PRAIA

BRAVA DA ALMADA

PRAINHAS MAIS DESERTAS

Com 800m de extensão, com larga faixa de areia branca e 
fina, com entorno bastante arborizado e costa rochosa.

Acesso por trilha íngreme no meio da Praia do Engenho, 
são aproximadamente 20 minutos.
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PRAIA DAS

CONCHAS

PRAINHAS MAIS DESERTAS

Uma pequena praia com areia cheia de conchas e muitas 
pedras. Águas muito claras e limpinhas. Ideal para 
mergulho livre, muito tranquilo para apreciar a natureza.

Águas claras 
ideal para um 

mergulho livre.

Acesso por trilha a partir do canto esquerdo da praia do 
Félix. Ou por uma entrada na altura do Km31 da rodovia 
Br-101. Entrando Junto a torre de telefonia no bairro do 
Prumirim. São 400mts de carro e outros 800mts 
caminhando até a costeira que dá acesso à praia. 
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PRAIA DO

CEDRO

PRAINHAS MAIS DESERTAS

Pequena faixa de areia com mar calmo. Piscinas naturais 
ideiais para o mergulho. Um ótimo lugar para um banho 
de mar, muito fácil de ver peixinhos.

Eleita uma 
das 10 praias 
mais bonitas 

do Brasil.

Acesso por trilha tranquila de 10 minutos, razoavelmente 
íngrime. Vá até o final da estrada de terra que passa pela 
praia do Tenório e pela Vermelha do Centro. Poucos 
metros depois aparece a trilha. Tem um quiosque na praia 
e aluguel de caiaques e SUPs.

7



SURFE
N

Ubatuba ficou famosa pelas suas maravilhosas 
praias com excelentes ondas. Assim, ganhou a 
denominação de “capital do surf”.

E não é pra menos! Ubatuba sedia importantes 
campeonatos de surfe e é abençoada pela 
natureza com uma incrível mata-atlântica para 
deixar o cenário do surfe ainda mais fantástico. 
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SURFE

PRAIA GRANDE

NAS PRAIAS DE UBATUBA

VERMELHINHA DO CENTRO

VERMELHA DO NORTE

ITAMAMBUCA

FELIX

BRAVA DO CAMBURI

As praias mais procuradas para a prática do 
surfe, bodyboard e até stand-up paddle.

N

S

SURFE
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SURFE

NAS PRAIAS DE UBATUBA

BRAVA DO CAMBURI

As praias mais procuradas para a prática do 
surfe, bodyboard e até stand-up paddle.

Quase na divisa com Paraty, no extremo 
norte de Ubatuba. Acesso apenas por trilha.
Não possui estrutura. Vá preparado e boas 
ondas! A melhor ondulação é de sul.

SURFE
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SURFE

NAS PRAIAS DE UBATUBA

FELIX

As praias mais procuradas para a prática do 
surfe, bodyboard e até stand-up paddle.

No canto esquerdo da praia as ondas são fortes, 
tubulares e a praia é de tombo. É a próxima 
praia após Itamambuca, sentido Paraty.

Ondulação ideal -  Leste 
 Melhor época -  Outono e Primavera

SURFE
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A POUSADA 

CANTO DO DADO 

ESTÁ AQUI

SURFE

NAS PRAIAS DE UBATUBA

ITAMAMBUCA

As praias mais procuradas para a prática do 
surfe, bodyboard e até stand-up paddle.

É a praia mais famosa para o surfe. Muitos 
campeonatos rolam por aqui. Praia bem 
extensa com visual de tirar o fôlego.

Ondulação ideal -  Sudeste, Leste e Sul 
Vento ideal -  Noroeste e Oeste 
Melhor época -  Outono e Primavera

SURFE
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SURFE

NAS PRAIAS DE UBATUBA

VERMELHA DO NORTE

As praias mais procuradas para a prática do 
surfe, bodyboard e até stand-up paddle.

Praia de tombo, com ondas fortes e mais 
tubulares. Não possui estrutura, sem quiosques. 
A praia é bem extensa.

Ondulação ideal -  Sudeste e Leste 
Vento ideal -  Nordeste e Oeste 
Melhor época -  Outono e Primavera

SURFE
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SURFE

NAS PRAIAS DE UBATUBA

VERMELHINHA DO CENTRO

As praias mais procuradas para a prática do 
surfe, bodyboard e até stand-up paddle.

Praia de tombo, com ondas fortes e tubulares. 
Possui um quiosque e está bem próxima ao centro.  
Bastante frequentada pelos bodyboarders.

Ondulação ideal -  Sudeste 
Vento ideal -  Oeste 
Melhor época -  Outono e Primavera

SURFE
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SURFE

NAS PRAIAS DE UBATUBA

PRAIA GRANDE

As praias mais procuradas para a prática do 
surfe, bodyboard e até stand-up paddle.

Praia bem extensa, com muitos quiosques, 
muito frequentada por turistas.  
Ondulação ideal -  Sudeste 
Vento ideal -  Quadrante Oeste 
Melhor época -  Outono e Primavera

SURFE
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ILHAS
N

Visitar as ilhas de Ubatuba sempre será uma 
atração à parte. Fazer as travessias de barco ou 
escuna, fazem com que você tenha novos ângulos 
e pontos de vista diferentes das baias, enseadas e 
praias, registrando assim novas paisagens do 
litoral em sua memória.

Sem contar que as ilhas costumam ter águas 
cristalinas e mar bem tranquilo, muito propício 
para o mergulho livre. Uma experiência única.
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ILHA

ANCHIETA

ILHAS DE UBATUBA

É a segunda maior ilha do litoral de São Paulo. Possui 2 trilhas: Trilha 
do Saco Grande e a Trilha da Praia do Sul. Ambas proporcionam um 
imperdível contato com a Mata Atlântica e suas belas praias, são elas: 
Praia do Leste, do Presídio, do Sul e Grande.

As ruínas do presídio é preservado como relíquia histórica do Brasil.
Hoje a ilha possui uma superpopulação de capivaras, macacos-prego, 
saguis, quatis, gambás, lagartos, tatus e cutias.

Saídas de barcos ou escunas da praia 
da Enseada ou Saco da Ribeira. 
É proibido caçar ou pescar.
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ILHA DAS

COUVES

ILHAS DE UBATUBA

A ilha das Couves possui duas praias lindíssimas, de areia 
branca e águas claras em uma área de 64,5 hectares de 
Mata Atlântica.  O melhor é ir cedinho - a partir das 8h da 
manhã. O trajeto de barco partindo de Picinguaba demora 
em torno de 10 minutos e custa R$40,00. Você pode 
consultar também os barqueiros registrados na A.M.B.P – 
Associação de Moradores do Bairro Picinguaba.

Leve equipamentos para fazer uma flutuação nessas 
águas tão clarinhas. Se desejar, em Ubatuba existem 
várias operadoras que fazem mergulho scuba nas encostas 
da ilha.

A saída é feita de barco pela 
praia de Picinguaba, a mais 
próxima da ilha.
Não há bares, nem quiosques 
na ilha. Vá preparado.
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ILHA DO

PRUMIRIM

ILHAS DE UBATUBA

Está a 5 minutos de barco da praia do Prumirim. 
Águas limpas e claras, uma delícia para mergulhar. 

A ilha tem muitas árvores com sombra e a areia é bem 
branquinha.Tem boa visibilidade para a prática do 
mergulho, com grande número de lajes e parcéis.

É uma ilha com 30 hectares, com altitude de apenas 67 
metros. Muito charmosa!

Saídas de barcos pela praia do 
Prumirim.
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TRILHAS &
CAMINHADAS

N

Ubatuba tem muitas opções de trilhas, com níveis 
de dificuldade e tempo bastante variados. Mas em 
todas elas, a certeza é que você estará em contato 
com a diversidade da mata atlântica. É como se 
levássemos o nosso corpo para passear em 
lugares onde a alma vibra junto a natureza e 
assim, se restabelece!
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TRILHA DAS

SETE PRAIAS

TRILHAS E CAMINHADAS

Começa no canto esquerdo da praia da Lagoinha, segue para a 
praia do Oeste, depois para Peres, seguindo pela praia deserta 
do Bonete, de águas claras e rodeada pela mata atlântica. Em 
frente seguimos pela praia Deserta, depois vem a praia do 
Cedro (mas não confunda com a praia do Cedro ou Cedrinho 
que fica mais ao centro de Ubatuba) e finalmente a última 
praia da trilha, a Fortaleza.

Percurso de aproximadamente 10km.
Trechos tranquilos e outros com subidas, mas 
nada muito difícil.
Levar água e lanche, pois nem todas as praias 
tem quiosques.
Começa na Lagoinha e termina na Fortaleza.
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TRILHA DAS

SETE FONTES

TRILHAS E CAMINHADAS

Tem este nome por esconder em suas encostas 7 fontes de água 
potável. Primeiro é preciso chegar até o Saco da Ribeira, uma 
baía onde fica uma marina. A partir daí você segue a pé para a 
praia da Ribeira. 

No canto direito, você segue em frente sentido praia do 
Flamengo, com trechos onde o visual é lindo! A próxima trilha 
vai sentido a praia das Sete Fontes, que é muito bonita, 
espaçosa, com águas bem clarinhas. 

Percurso de aproximadamente 2 horas de 
duração - ida e volta.
Bastante subida.
Saída a partir do Saco da Ribeira. 
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TRILHA DA

PRAIA DO SONO

TRILHAS E CAMINHADAS

Esta trilha omeça na praia das Laranjeiras, condomínio de 
alta classe, no Estado do Rio de Janeiro entre as cidades de 
Paraty e Ubatuba. A trilha das Laranjeiras - Praia do Sono 
é fácil, o início é subida, mas após 15 minutos o trajeto já 
começa a suavizar.

A praia do Sono é muito tranquila, de areias fofas e 
bastante arborizada, ideiais para curtir momentos de paz 
e descanso.

Distância: 3Km
Tempo: 1h
Tem bares e restaurantes na praia.
Outras trilhas seguem a partir da Praia do Sono, como 
a Ponta Negra, Praia dos Antigos e Antiguinhos e 
depois a Praia das Galhetas. Vale se informar caso for 
se programar para trilhas maiores. 
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CACHOEIRAS
N

Quando você sabe que lavar a alma faz todo 
sentido para revigorar as energias, então você é 
daqueles que toma banho de cachoeira em 
qualquer época do ano.

Os benefícios vão desde melhorar a circulação e 
aumentar a imunidade, até aliviar estados de 
depressão. Então, aproveite e esfrie a cabeça num 
banho rápido ou mesmo demorado - se você 
puder!
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CACHOEIRA DO

PRUMIRIM

CACHOEIRAS

Uma das mais belas cachoeiras de Ubatuba! 
Ela é facilmente acessada pela estrada Rio-Santos.
São várias quedas d´água que formam os três principais 
poços na área de visitação. 

Desfrute de uma hidromassagem natural embaixo da primeira 
queda d´água. Já na segunda queda é possível se divertir com 
um escorregador natural. A terceira queda é a maior de todas, 
e temos um grande poço para banho, nela tem uma corda 
amarrada em uma árvore para a diversão dos mais atentados.

Em frente a praia do Prumirim.
Não deixe o carro no 
acostamento da rodovia, evite 
multas.
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CACHOEIRAS

CACHOEIRAS DO

UBATUMIRIM

Você pode chegar as cachoeiras da Laje e do Tombador 
pela Trilha das Cachoeiras de Ubatumirim. 

A formação rochosa do leito do rio Ubatumirim emoldura 
a queda dágua que escorre por sobre uma fenda, que é 
conhecida por Cachoeira da Laje (ou Cortina), onde 
existem escorregadores naturais e alguns poços.
Já a Cachoeira do Tombador está localizada no Sertão do 
Ubatumirim, cerca de 7 Km após o acesso pelo km 14 da 
BR 101. 

Requer presença de monitores especializados.
Localizada na altura do KM 19,4 da BR-101.

Cachoeira da Laje

Cachoeira do Tombador
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CACHOEIRA DA

ESCADA

CACHOEIRAS

Fica pouco antes da divisa com a cidade de Paraty no Rio 
de Janeiro – próxima à entrada para Trindade. Acesso 
fácil, bem próximo a rodovia.

A queda d’água forma reservatórios naturais onde você 
pode se banhar e apreciar uma paisagem lindíssima. 

Quase na divisa com o Rio de Janeiro e bem pertinho da rodovia.
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CACHOEIRA DA

ÁGUA BRANCA

CACHOEIRAS

Possui cerca de 200m, a 
maior da região, acesso 
somente por trilha. 
A trilha tem cerca de 9 
km e seu acesso se dá 
por uma trilha que se 
inicia na Cachoeira da 
Renata. 
 
A própria trilha em si 
apresenta árvores altas, 
de troncos grossos e 
grandes raízes, em meio 
a exemplares de 
palmito-juçara, 
samambaia e vegetação 
mais baixa.

Convém contratar guia. Trechos íngremes e a alta umidade da mata 
tornam o percurso cansativo.
Localizada na região sul de Ubatuba, a trilha inicia acessando a partir 
da Praia da Maranduba.
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ARTE & CULTURA
N

Apreciar a cultura de uma região é valorizar um 
povo que construiu um legado de características 
peculiares e riquezas incontestáveis.

Conservar o aspecto de lugares e de formas de 
trabalho, garantem que gerações futuras 
conheçam o testemunho de várias culturas e de 
seu tempo.

Inclua no seu roteiro de férias visitas e passeios 
em locais onde se procura perpetuar o legado do 
povo caiçara, quilombola e indígena. 
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NÚCLEO

PICINGUABA

ARTE & CULTURA

Conta com paisagens que vão desde a costa marinha até as 
escarpas da Serra do Mar, protegendo cinco belíssimas praias, 
na região norte de Ubatuba: Brava da Almada, Fazenda, 
Picinguaba, Cambury e Brava do Cambury.

Tem como uma de suas principais características, a presença 
de comunidades tradicionais como a Vila de Picinguaba, 
Cambury, Sertão da Fazenda e Sertão do Ubatumirim, onde 
ainda é possível vivenciar as culturas tradicionais caiçara e 
quilombola.

O Núcleo Picinguaba contribui na regulação da qualidade do 
ar e do clima, na proteção dos morros, encostas, solos e da 
paisagem cultural, no turismo e na capacidade de 
proporcionar lazer e bem-estar aos visitantes e moradores do 
entorno.

Para realização das atividades, é necessário o agendamento prévio.
Tel.: (12) 3832-1397 e npicinguaba.agendamento@fflorestal.sp.gov.br
Valor do ingresso: R$14,00
O Centro de Visitantes fica aberto diariamente das 9:00 às 17:00h.
O acesso é feito por uma via secundária, com placas no local indicando a 
entrada da Praia da Fazenda e do Núcleo Picinguaba.
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NÚCLEO

PICINGUABA

ARTE & CULTURA

TRILHAS E ATRAÇÕES

TRILHA FLUVIAL NO RIO FAZENDA

TRILHA DA RENDEIRA

TRILHA DOS POÇOS

TRILHA DO JATOBÁ

TRILHA CAMBURY - TRINDADE

TRILHA SACO DAS TAQUARAS

TRILHA PICADÃO DA BARRA

TRILHA POÇO DA RASA

TRILHA DO CORISCO

CASA DA FARINHA

Na sede administrativa é possível agendar trilhas pela 
região, assim como o passeio de bote e vivenciar a fauna 
da região.

Situada no Sertão da Fazenda, 
a Casa da Farinha é um 
patrimônio histórico dentro 
do Núcleo Picinguaba do 
PESM. Antigo engenho de 
álcool e açúcar do século 
retrasado, este curioso 
atrativo foi reformado e 
adaptado em 1985 pela 
administração do Parque. 
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NÚCLEO

PICINGUABA

ARTE & CULTURA

Público: Trilha ideal para grupos de escolas e 
observadores de aves
Extensão: 1,2 km (ida e volta)
Duração: Média de 2h

OBSERVAÇÃO DE AVES
A trilha está localizada na Base Cambucá do Núcleo 
Picinguaba, em um trecho destinado à observação e estudo 
de aves.  Durante o percurso, pode-se observar cerca de 50 
espécies. Ubatuba é referência mundial na observação de 
aves. 

Você poderá 
o�ervar até 50 

espécies de aves.
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ARTE & CULTURA

Aproveite ara comprar a famosa farinha de 
mandioca feito pela comunidade.

Além da riqueza natural, o Núcleo Picinguaba tem como 
uma de suas principais características a presença de 
comunidades tradicionais e uma comunidade Indígena 
(Aldeia Boa Vista) onde ainda é possível vivenciar a 
cultura tradicional. Alguns desses povoados estão 
estabelecidos há mais 300 anos na região, mantendo as 
atividades tradicionais de sua cultura e transmitindo 
seus valores históricos às próximas gerações.

São oferecidos diversos tipos de artesanatos 
confeccionados pelos próprios moradores.

NÚCLEO

PICINGUABA

CAIÇARA, QUILOMBOLA E INDÍGENA
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ARTE & CULTURA

FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

https://fundart.com.br/agenda/

Além da congada e da Folia do Divino, 
a festa é marcada por atrações como 
shows, bingo e barracas de 
alimentação, concentradas na praça 
da Matriz.

A FundArt, por meio de suas atividades culturais, realiza 
uma programação variada que abrange as diversas áreas e 
linguagens artístico-culturais. São exposições, apresentações 
artísticas, concursos, exibições, lançamentos, consultas a 
acervos, além de atividades formativas, como palestras, 
seminários, cursos e oficinas.

A programação de Julho ainda não está disponível, porém 
você pode acompanhar a agenda pelo site:

FUNDART

De 6 a 15 de JULHO
152º Festa do Divino 
Espírito Santo

A FundArt está localizada na Praça Nóbrega, 54, Centro, 
Ubatuba. Aberta das 8h às 18h.
Oferece oficinas diversas para todas as idades, mas não 
tivemos acesso a programação.
Programação sujeita a alteração.
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PELA CIDADE
N

Passear pela cidade é uma boa sugestão para 
aproveitar de tudo um pouco o que o lugar 
oferece. 

Seja nas imediações do centro ou na charmosa 
rua Guarani, você sempre terá a sua disposição 
uma variedade de restaurantes, cafés, lojas e 
serviços diversos.

Na hora de comprar lembrancinhas, procure 
por produtos feitos pela comunidade de 
Ubatuba. É um ótimo incentivo à produção 
local e certamente de muito bom gosto.
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VISITAR O

AQUÁRIO DE UBATUBA

PELA CIDADE

O Aquário de Ubatuba oferece aos seus visitantes a 
oportunidade de conhecer de perto um pouco do complexo 
mundo marinho, tendo entre seus atrativos 12 tanques de água 
salgada (entre eles um dos maiores tanques marinhos do 
Brasil, com 80.000 litros), com representantes da fauna local e 
de outros oceanos.

Uma das grandes atrações é o Tanque de Contato que permite o 
contato entre os visitantes e diversos exemplares de animais 
marinhos, como pepinos e estrelas do mar, ouriços, lagostas 
entre outros.

Rua Guarani, 859 - Itaguá - Ubatuba - SP
http://aquariodeubatuba.com.br
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VISITAR O

PROJETO TAMAR

ARTE & CULTURA

Inaugurada em 1991, Ubatuba foi a primeira base instalada 
pelo TAMAR em área de alimentação das tartarugas marinhas 
no litoral brasileiro. É a única no Estado e uma das mais 
importantes, ao lado de Fernando de Noronha e Praia do 
Forte.

Em uma área de 2.100m², num complexo de tanques com mais 
de 200 mil litros de água do mar, são expostas várias 
tartarugas marinhas de quatro espécies, desde pequenos 
filhotes até animais de mais de 120 quilos.

Rua Antonio 
Athanásio, 273 – 
Itaguá – Ubatuba 
Durante férias de 
julho: todos os dias 
das 10 às 20 horas.

Você pode participar da alimentação dos 
animais, todos os dias entre 16h00 e 
17h00, nos aquários e tanques.
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CASA DO

ARTESÃO DE UBATUBA

ARTE & CULTURA

A casa do Artesão reúne os melhores artesanatos 
confeccionados pelos moradores de Ubatuba. São 
comercializados itens de decoração de variados tipos para 
diferentes locais da casa, lembranças de viagem, acessórios 
para homens e mulheres, brinquedos para as crianças, 
enfeites, entre outros.

Além de agradar a todos os visitantes, os trabalhos 
possibilitam aos turistas uma aproximação com cultura 
popular dos moradores de Ubatuba.

Segunda à sexta das 9h às 21h e aos sábados e 
domingos das 9h às 00h.
Avenida Iperoig, 10 - Centro, Ubatuba.

Rob

Adriana @susanabottiniceramicaDamian

Patricia@arteitamambuca 
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FESTAS E EVENTOS
N

Acompanhar as festividades da região sempre é 
uma boa pedida. Você aproveita, se diverte, 
quebra a rotina, experimenta pratos típicos e 
curte o passeio com a familia e amigos.

Aqui falamos de algumas programações do mês 
de Julho. Se planeje e participe!
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FESTIVAL DO

CAMARÃO DA ALMADA

EVENTOS

Em Ubatuba, a pesca do camarão é liberada no mês de 
Julho. Por conta disso, os restaurantes da cidade fazem 
diversas programações com pratos à base de camarão.

O mais famoso deles é o Festival do Camarão da Almada, 
uma festa onde o destaque são os pratos e petiscos à base 
de camarão. Eles são vendidos em muitas barracas 
espalhadas na entrada da praia, mas a programação vai 
além disso. Rola muita música, atrações regionais e a 
participação do projeto Tamar.

Do dia 19 a 22 de julho!
Entrada gratuita
Praia da Almada, Ubatuba
BR 101 km 13
Programação sujeita a alteração.

O Projeto Tamar estará presente com um estande, e 
fará a soltura de filhotes de tartaruga marinha no 

último dia. No encerramento será realizada a 
tradicional corrida de canoas.

de 19 a 22 de Julho
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FESTA DA

MANDIOCA DE UBATUMIRIM

EVENTOS

De 5 a 8 de Julho, no sertão do Ubatumirim, bairro rural 
na região norte de Ubatuba acontecerá a Festa da 
Mandioca. Ela é organizada pela associação de moradores 
com o apoio da Prefeitura de Ubatuba.

A programação do evento inclui apresentações culturais, 
shows, espaço para as crianças, além das tradicionais 
barracas de comidas típicas.

BR 101 na altura do quilometro 16.
Sertão do Ubatumirim
Programação sujeita a alteração.

de 5 a 8 de Julho
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FLIP 2018 - PARATY

EVENTOS

Muito mais do que apenas uma feira de livros, a Flip pode 
ser considerada uma manifestação cultural. Este ano a 
Flip tem Hilda Hilst (1930-2004) como autora 
homenageada.

A atriz Fernanda Montenegro, que vai participar da mesa 
de abertura ao lado da maestrina, compositora e pianista 
Jocy de Oliveira.

A Flip 2018 reúne 33 autores e autoras em seu programa 
principal –17 mulheres e 16 homens. Os convocados são 
poetas, romancistas, contistas, ensaístas, historiadores; 
também atrizes, cineasta, editores, compositores, 
fotógrafo, performers, slamer, sound designer. 

Com diferentes ambientes, você poderá transitar pela 
FlipZona, FlipMais e Flipinha.

25 a 29 de julho
Às margens do rio Perequê-Açu
em Paraty.
Programação sujeita a alteração.

de 25 a 29 de Julho
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A POUSADA
CANTO DO DADO

A 800m da Praia de Itamambuca, uma das mais 
bonitas do litoral norte de São Paulo, a Pousada 
Canto do Dado tem uma localização privilegiada 
depois do Rio Itamambuca, a 15 km do centro de 
Ubatuba, bem pertinho do mar e da Mata Atlântica.
 
Ideal para quem busca tranquilidade e fugir da 
rotina durante as férias ou aos fins de semana, a 
pousada permite a seus hóspedes resgatar o 
contato com a natureza em ambiente cercado de 
pássaros e de plantas nativas, tudo sem abrir mão 
de uma boa infraestrutura com ar-condicionado, 
café da manhã tropical e muitas outras 
comodidades.

ITAMAMBUCA - UBATUBA - SP

Temos a acomodação ideal para recebê-lo com 
toda comodidade: SUÍTES, FLATS E CHALÉS.

43



44



POUSADA CANTO DO DADO

Rua dos Jequitibás, 101 e 102. 

Itamambuca, Ubatuba - São Paulo - Brasil.

(12) 3845-3227

(11) 99598-0123 

/PousadaCantoDoDado/

/cantododado

cantododado.com.br

Faça sua reserva e curta suas 
férias de Julho numa boa!
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Fontes de pesquisa de conteúdo:

turismo.ubatuba.sp.gov.br

www.parqueestadualserradomar.sp.gov.br

passarosdeubatuba.com.br

fundart.com.br

www.facebook.com/amaalmada

www.facebook.com/casadoartesaodeubatuba

www.tripadvisor.com.br

Imagens:

turismo.ubatuba.sp.gov.br

www.parqueestadualserradomar.sp.gov.br

Produção, Design e Editoração:

Hábito Design e Comunicação
habitodesign.com.br

Parcerias:

aquariodeubatuba.com.br

www.tamar.org.br

flip.org.br

fflorestal.sp.gov.br

guia.waves.com.br
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