
 
 

 

[    ] Estrada de Ferro Campos do Jordão (atração coberta e a céu aberto) 

 Trem do Mirante 38km (ida e volta), saídas de sábado à quarta*, ideal fazer reserva. 

 Bonde Turístico 14km (ida e volta), saídas todos os dias*. 

 Bonde Turístico Urbano 08km (ida e volta), saídas somente aos finais de semana*. 

 Horário da bilheteria: segunda a sexta das 9:00 às 17:00* 

 Estação Emilio Ribas, Bairro de Capivari (Campos do Jordão) (12) 3663-1531 

[    ] Teleférico / Morro do Elefante (atração a céu aberto) 

 Mirante com vista para o Bairro de (Capivari), teleférico e Parque dos Elefantes. 

 Endereço: Rua Marco Antonio Cardoso - Morro do Elefante  

 Horário: de quarta à segunda das 10h às 17h * 

[    ] Casas Noturnas - Baladas (atrações cobertas) 

 Disco Club Endereço: Rua Djalma Forjaz 93 (Capivari),  Campos do Jordão 

 Winter Lounge Endereço: R. Raphael P R Gianotti, 315 (Capivari), Campos do Jordão 

 Sirena Endereço: Av. José de Oliviera Damas, 582 Campos do Jordão 

[    ] Loja de Chocolate Cacau Show  (atração coberta)  

 Esculturas de chocolate, produção de bombons artesanais da fábrica e degustação. 

 Endereço: Av. Frei Orestes Girarde, 3257 (Próximo a Fábrica de chocolate Araucária) 

[    ] Fábrica de chocolate Araucária  (atração coberta) (Próximo a Casa da Xilogravura) 

 Museu do chocolate, conhecer a fabricação do chocolate. 

 Endereço: Rua Amadeu Carletti Junior, 255 Vila Jaguaribe, Campos do Jordão 

 Horário comercial das 10h às 18h* 

[    ] Casa da Xilogravura (atração coberta) (Próximo a Fábrica de chocolate Araucária) 

 Museu com mais de 5 mil obras em madeira e impressas em papel. 

 Endereço: Rua Eduardo Moreira Cruz, 295 – Jaguaribe 

 Horário: Aberto de 5ª a 2ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h* 

[    ] Mosteiro de São João - Irmãs Beneditinas   (atração coberta e a céu aberto) 

 Ambiente de orações, artesanatos e espaço verde. 

 Endereço: Av. Dr. Adhemar de Barros, 330 - Abernéssia, Campos do Jordão 

 Horário: aberto todos os dias das 8:00 às 18:30* (caminho do Palácio da Boa Vista) 

[    ] Palácio da Boa Vista   (atração coberta) (caminho do Mosteiro de São João) 

 Residência oficial de inverno do governador do Estado de São Paulo, obras de arte do 
século XX, pratarias, tapeçarias e móveis do século XVIII.  

 Endereço: Rua Adhemar de Barros, 3100 – Vila Alto da Boa Vista.  

 Aberto a visitação de 4ª a domingo e feriados das 10 às 12h e das 14 às 17h* 

[    ] Museu Felícia Leirner   (atração coberta e a céu aberto) 

 São cerca de 90 peças esculpidas em bronze, granito e cimento branco, em uma área 
de 35 mil metros quadrados. | Horários: terça a domingo, das 9 às 18h* 

 Endereço: Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1880 Alto Boa Vista 

 



 
 

 

[    ] Cervejaria Baden-Baden  (atração coberta)  

 Visita guiada para conhecer todos os processos de fabricação da cerveja. 

 Endereço: Av. Matheus Costa Pinto, 1653 Vila Santa Cruz – Campos do Jordão 

 Aberta todos os dias das 10h às 17h* 

[    ] Borboletário Flores que voam  (atração a céu aberto) 

 Borboletas, faunas e floras da Serra da Mantiqueira. 

 Endereço: Av. Pedro Paulo, 7997 – Casa 1 (Estrada do Horto Florestal) 

 Aberto de quarta a domingo, das 10h às 15h* 

[    ] Aventura no Rancho (atração a céu aberto) 

 Arvorismo, tirolesa, andar a cavalo, fazer trilhas de bicicleta ou a pé.  

 Endereço: Av. Pedro Paulo, 7997 (Estrada do Horto Florestal), 03 km depois da 
entrada do restaurante Gato Gordo. 

[    ] Caras de malte (atração coberta) 

 Visita a micro-cervejaria e restaurante no local. 

 Endereço: AV. Pedro paulo, 1500 (Estrada do Horto Florestal) 

[    ] Horto Florestal (Parque Estadual de Campos do Jordão) (atração a céu aberto) 

 Trilhas de diferentes níveis, cachoeira, arvorismo, tirolesas e aluguel de bikes. 
Endereço: Av. Pedro Paulo, s/n – (horto florestal) 

 Aberto diariamente 09:00 às 16:00 (exceto às quarta-feiras)* 

[    ] Ducha de Prata (atração a céu aberto) 

 Queda d’água construída artificialmente, plataformas e loja de souvenires.  

 Endereço: Av. Roberto Simonsen, sentido Alto do Vila Inglesa. 

 Aberto todos os dias* (mesmo caminho para Altus Turismo Ecológico) 

[    ] Altus Turismo Ecológico (atrações a céu aberto) 

 Bosque do Silêncio arborismo e trilhas pelo Bosque.  

 Circuito Macaco Prego: rapel, pontes, bondinho e tirolesa de 200 metros. 

 Circuito Macaco Bugio: vários tipos de pontes e tirolesa de 200 metros.. 

 Circuito completo: inclui os dois circuito Macaco Prego e Macaco Bugio. 

 Circuito Macaco Aranha: composto por 03 tipos de tirolesas. 

 Circuito Arbo Kids: desenvolvido para crianças entre 3 a 7 anos, inclui 10 atividades. 

 Mini-Arborismo na Ducha de Prata: mini-arborismo com duas pontes e uma tirolesa. 

 Endereço: Av. Senador Roberto Simonsen, 1724 (caminho da Ducha de Prata). 

[    ] Fazenda Lenz (atração coberta e a céu aberto) (caminho do Amantikir). 

 Restaurante, mirante, cachoeira do Gavião Gonzaga, LenZoo (animais de sítio). 

 Endereço: Estrada Paulo Costa Lenz Cesar, 2150 Gavião Gonzaga - Campos do Jordão 

 Aberta à visitação de 2ª a 6ª - 8h às 17h, fins de semana e feriados das 10h às 18h* 

[    ] Amantikir – Jardins que falam (atração a céu aberto) (caminho da Fazenda Lenz). 

 São 22 jardins com passeio guiado | Aberto todos os dias 08h30 – 17h* 

 Endereço: Rodovia Campos do Jordão, 215 - Gavião Gonzaga, Campos do Jordão 

 



 
 

 

[    ] Centro de Lazer Tarundu  (atração a céu aberto) 

 Parque com cavalgada, muro de escalada, arvorismo, tirolesa, golf  

 Endereço: Av. José Antônio Manso, 1515 Toriba 

 Horário: Aberto todos os dias das 10h às 17h30* 

[    ] Pesqueiro Truta Azul (atração a céu aberto) 

 Pesqueiro e restaurante especializado no peixe | Aberto todos os dias das 8h às 18h* 

 Endereço: Estrada Paulo Costa Lenz Cesar, 6050 Campos do Jordão 

[    ] Parque da Floresta Encantada  (atração a céu aberto) 

 Parque com 12 mil metros² abriga construções de casinhas de contos de fadas. 

 Horário: Aberto diariamente das 9h30 às 17h00* 

 Endereço: R. Arandi, 270 (Caminho do Pico do Itapeva) 

[    ] Trilhas (Passeios que podem ser realizados com agências de turismo local) 

 Pico do Imbirí mirante localizado a quase 2000 metros de altitude, trilhas. 

 Pico do Itapeva um dos mirantes mais visitados em Campos do Jordão. 

 Pedra do Baú caminhada mais intensa, com trilhas e prática de escaladas.  

[    ] Cachoeiras (Passeios que podem ser realizados com agências de turismo local) 

 Para a prática de “cachoeirismo ou canyoning”, espécie de alpinismo praticado em 
cachoeiras.  

 Cachoeira do Itapeva: possui 12 metros de altura. 

 Cachoeira do Ferradura: é mais técnica, possui 15 metros de altura e 2 patamares. 

 Cachoeirão do Piracuama e o Canyon do Cochim novo centro de prática deste 
esporte. 

[    ] Mountain Bike  (Passeios que podem ser realizados com agências de turismo local) 

 Trilha das Três Matas Distância: 8,3 km Nível de dificuldade: médio 

 Trilha da Casa Redonda (Alto do Capivari) Distância: 16 km Nível de dificuldade: fácil 

 Horto Florestal - Existem roteiros indicados dentro do parque. 

[    ] Principais atrações da temporada de inverno (com base em eventos anteriores)**  

 Arena Banco Original recebe grandes artistas da música e teatro.  

 Praça de Capivari conta com apresentações gratuitas de música. 

 Auditório Cláudio Santoro concerto pago com apresentações de orquestras.  

 Espaço Veja São Paulo opções de gastronomia e apresentações de festa Julina, arraiá, 
shows de forró, sertanejo, quadrilhas e brincadeiras caipiras.  

 Expo Mundi Brasil Feira Internacional de Artesanato. 

 Tênis Clube de Campos festival de tênis e vôlei nas areias da montanha.  

 Festa da Cerejeira em Flor florada de árvores originais do oriente, que reúne 
anualmente os admiradores das tradições japonesas.  

 **Atrações sazonais, programação sujeita a alteração. 

[    ] Eco Parque Pesca na Montanha (atração a céu aberto) 

 Pescaria de truta, arvorismo, trilhas, passeio a cavalo. 

 Rod. Benedicto Gomes de Souza km 14,3 – Bairro Campista – São Bento do Sapucaí 

 Horário: aberto seg e de qua a dom das 9h às 17h| fechado as terças exceto feriados* 

*Horários sujeitos a alterações. 


