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TURISMO ILHABELA
NAUTICO
Capital Nacional da Vela
Vela

O iatismo, também chamado de vela, é uma
modalidade esportiva que envolve barcos,
sendo esses movidos apenas por propulsão do
vento nas velas. Pode ser praticado por todos e
todas em vários pontos da Ilhabela.

Passeios

Muitos são os passeios incríveis que Ilhabela
proporciona por sua bela costeira e alto mar.
Praias desertas, pontos de mergulho e cenários
deslumbrantes são alguns dos atrativos que os
passeios com embarcações proporcionam para
o visitante de Ilhabela.
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Aluguel de
Embarcações
Muitas empresas
oferecem a
oportunidade de
passar horas e até
dias em embarcações
para explorar as
belezas dos mares,
praias e costeira de
Ilhabela com equipe
de marinheiros
profissionais.
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Observação de aves (birdwatching)

BALEIA À VISTA!

Ilhabela encanta a todos com suas praias paradisíacas e Mata Atlântica
preservada, com rica flora que abriga árvores centenárias e espécies raras
em sua fauna diversificada, além de belas cachoeiras. A proximidade entre
o Parque e o município faz com que estes animais frequentem a zona
urbana, e que em trilhas de fácil acesso seja possível observar espécies
ameaçadas de extinção e aves que encantam com suas cores e cantos.
Um destino indispensável para os praticantes do birdwatching!

OBSERVAÇÃO DE
CETÁCEOS, MAIS
UMA INCRÍVEL
ATRAÇÃO DA ILHA

AVIFAUNA COM MAIS DE 390 ESPÉCIES
O arquipélago abriga as dez maiores montanhas insulares
do país, com picos que chegam a 1.300 metros de altura,
oferecendo múltiplos ambientes e uma rica avifauna com
mais de 390 espécies registradas . Entre elas destacam-se
o papagaio-moleiro, o araçari-poca e espécies raras como
a jacutinga, o macuco, a coruja-preta, a saíra-sapucaia e o
gavião-de-penacho. O fato de Ilhabela ser um arquipélago
torna possível também avistar aves marinhas como o trintaréis-de-bico-vermelho, o trinta-reis-real, o alma-de-mestre,
o albatroz-de-nariz-amarelo e o albatroz-desobrancelha.
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Foto: Maicon Birdwatching
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As jubartes habitam todos os
oceanos. Elas migram uma vez
ao ano: no verão, elas seguem
para águas polares para se
alimentar; no inverno, se dirigem
a águas tropicais e subtropicais
para acasalar e dar à luz.
Permanecem em nossa região
até o fim de dezembro.

NORMAS

PARA OBSERVAÇÃO

Com a chegada das baleias, um
grande número de pessoas sai de barco
na tentativa de avistá-las. Para evitar
que sejam feridas, existem normas:
manter distância adequada (100m); não
perseguir e nem bloquear as baleias; ao
avistar uma baleia reduzir a velocidade e
parar, se necessário, a embarcação, para
evitar acidentes e distúrbios; e nunca
manter mais de duas embarcações
próximas a uma baleia.
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