


AREIA QUE
CANTA

O primeiro destino é o Hotel Fazenda Areia Que Canta, localizado em 
Brotas, 250km de São Paulo.

Dentro do hotel fazenda há a nascente de águas cristalinas e de tom 
esverdeado! O lugar é composto por uma areia MUITO branca e pe-
queninos grãos de quartzo, elementos que produzem som semelhante 
ao da cuíca. 

Da cidade de São Paulo
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PRAIA DO 
BONETE

O segundo destino fica em Ilhabela (203km de São Paulo) 
e foi eleito uma das dez praias mais bonitas do Brasil!

A praia do Bonete conta com um encanto rústico e preservado, já 
que está localizada em meio a uma comunidade caiçara. O acesso à 
essa praia só pode ser realizado através de uma canoa tradicional da 
região, ou por uma ilha que atravessa o Parque Estadual de Ilhabela.

Da cidade de São Paulo
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PRAIA DE
CASTELHANOS

Também localizada no Parque Estadual de Ilhabela, o acesso à praia 
de Castelhanos só pode ser feito através de uma estrada de 15km 
com carros 4x4, bicicletas ou motocicletas - há quem realize-o a 
pé, mas é bastante acentuado e difícil. O resultado dessa estrada 
é uma praia com águas claras, natureza exuberante e ondas 
ideais para a prática de surf. Quando vista do alto de um mirante, 
o contorno da baía da praia forma o desenho de um coração.

Da cidade de São Paulo
203km
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BARRA 
DO UNA

Localizada em São Sebastião (197km de SP), a praia Barra do Una conta 
com o encontro do Rio Una com o mar, que é a principal atração do 
lugar formando um dos cenários mais lindos do litoral norte paulista. 

A praia é propícia para um relaxante banho de mar, graças a sua areia 
clara e fofa, e mar calmo.

Da cidade de São Paulo
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PRAIA DO
CEDRO

A praia do Cedro, ou Cedrinho, está localizada em Ubatuba (224km 
da capital) e é uma opção bonita e tranquila no litoral norte paulista. 

Seu acesso é realizado por uma estrada de terra e, posteriormente, 
por uma trilha, com duração de 40 minutos. As águas são 
cristalinas, o lugar é tranquilo e há um bar atendendo os turistas. 

Da cidade de São Paulo
224km

UBA
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THERMAS DOS 
LARANJAIS

Thermas dos Laranjais é um parque aquático localizado em Olímpia, 
interior de São Paulo (439km da capital paulista) e é abastecido pelas 
águas quentes do Aquífero Guarani. É o parque aquático mais visitado 
do país e o 4º mais visitado do mundo! Ele ocupa uma área de mais de 
300.000m² e conta com mais de 50 atrações, além de águas quentes. 
Possui infraestrutura completa - como lanchonetes temáticas, bar 
molhado, armários, estacionamento gratuito, monitores, salva-
vidas, vestiários, ambulatório e centro de atendimento a criança. 

Da cidade de São Paulo
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SANTA
CLARA

O lugar perfeito para todas as idades! O Santa Clara Eco Resort está 
localizado no centro do estado de São Paulo, em Dourado (279km 
da capital) e contém uma estrutura de lazer perfeita, além de estar 
em harmonia com a natureza. O espaço conta com grandes áreas 
de floresta intocada, cachoeiras, córregos, morros, vales e diversas 
nascentes - um cenário completo de verde e água para todos os lados!

Sua área de lazer conta com piscinas, bares, lago com 
tirolesa, sauna seca e úmida, área fitness, quadra de tênis, 
mini golf, vôlei, além de um espaço para as crianças com 
mini fazendinha, playground, brinquedoteca, espaço teen, 
espaço oficina, espaço baby, cardárpio especial e muito mais!

Da cidade de São Paulo
279km
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THERMAS
WATER PARK

O Thermas Water Park é um parque aquático localizado em Águas de 
São Pedro, a 186km de São Paulo. Sua principal atração é a nova Piscina 
de Ondas, mas também conta com toboáguas para adultos e crianças, 
rampa de boias, exposições e mini fazenda, além de outras atrações.

Da cidade de São Paulo
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ILHA
ANCHIETA
A ilha Anchieta foi transformada em Parque Estadual e é um dos 
pontos chaves a uma viagem em Ubatuba - 224km de SP. Além 
de ser um dos melhores pontos de mergulho do país, o local está 
sempre movimentado com passeios de escuna, e também oferece 
diversas praias, trilhas, e até mesmo ruínas de um presídio antigo.

Da cidade de São Paulo
224km
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TRILHA DAS 
7 PRAIAS

Chegamos em nossa última dica! 
A Trilha das 7 Praias é ideal para quem gosta de caminhar e desbravar 
cenários diferentes em meio a natureza de Ubatuba. A trilha de 10km 
inicia-se na praia de Lagoinha, passa pelas praias de Oeste, do Peres, 
do Bonete, Grande de Bonete, Deserta, do Credo e finaliza na praia 
da Fortaleza. Ao longo do trajeto, cenários deslumbrantes e muita 
natureza podem ser apreciados!

Da cidade de São Paulo
224km

UBA
TUBA



https://www.biquiniseciajau.com.br/

