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Campos
do Jordão

Fernanda Niquirilo

A Meon Turismo leva você 
até Campos do Jordão, 
o destino perfeito 

para os casais apaixonados, 
amantes do frio e do chame das 
construções em estilo Europeu. 
Carinhosamente conhecida 
como Suíça Brasileira, a cidade 
fica localizada no interior do 
estado de São Paulo, mais 
precisamente na Serra da 
Mantiqueira. O município faz 
parte da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, sub-região 2 de Taubaté.

A CIDADE 
CARINHOSAMENTE 
CONHECIDA COMO 
SUÍÇA BRASILEIRA

CONHEÇA A 
ELEGÂNCIA E O ESTILO 
EUROPEU DE
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A CIDADE FICA A 1.628 METROS DE ALTITUDE, SENDO O MAIS ALTO 
MUNICÍPIO BRASILEIRO, CONSIDERANDO A ALTITUDE DA SEDE. SUA 
POPULAÇÃO ESTIMADA É DE POUCO MAIS DE 52.400 HABITANTES. 
DISTANTE 173 KM DA CIDADE DE SÃO PAULO, 350 KM DO RIO DE 
JANEIRO E 500 KM DE BELO HORIZONTE. SUA PRINCIPAL VIA DE 
ACESSO É A RODOVIA FLORIANO RODRIGUES PINHEIRO.

ESPECIALESPECIAL

Campos do Jordão tem uma 
das mais elevadas cadeias de 
montanhas do Brasil. Possui 
uma área de 289,5 km2 e é 
constantemente visitada por 
turistas de todo o país e até 
mesmo do exterior, que vão à 
cidade para aproveitar do clima 
de inverno. Além disso, Campos 
é um dos quinze municípios 
paulistas considerados como 
estâncias climáticas pelo 
governo paulista.

O visitante irá conferir o charme 
e a elegância das pousadas e 
restaurantes em meio ao cenário 
da Serra da Mantiqueira, além 
de parques, trilhas, cachoeiras, 
pontos turísticos, festivais e a 
culinária típica local, produzida 
com diversos pratos feitos à base 
de pinhão.

Na cidade, acontece o famoso 
Festival Internacional de Inverno 
de Campos do Jordão Dr. Luís 
Arrobas Martins, este é um 
grande festival de música clássica 
do Brasil e acontece todos 
os anos no mês de julho, em 
Campos do Jordão. O festival se 
consolidou como o maior e mais 
importante festival de música 
clássica da América Latina. 

Conhecido e respeitado 
internacionalmente, ele é 
passagem obrigatória de 
conceituados artistas de todo o 
mundo. Ao longo de sua história, 
nomes do porte de Eleazar de 
Carvalho, Magda Tagliaferro, 
Hugh Ross, Mich el Philippot, 

Kurt Masur, Dame Kiri Te Kanawa, 
Trio Beaux Arts, Ysaÿe Quartet 
e Le Poème Harmonique, entre 
muitos outros, brilharam nos 
palcos e classes do Festival.

O parque conta com 60 mil m2 com mais de 700 
espécies de plantas dispostas em jardins inspirados 
em diversos países. Há um jardim só com espécies 

suculentas e cactos, outro completamente colorido, 
outros com toques orientais, além de um labirinto.

PARQUE
AMANTIKIR
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Par

O centro de lazer é um espaço 
de 500 mil m2 que oferece 
mais de 30 atividades (pagas à 
parte), com opções tanto para 
crianças, quanto para adultos. 
As atividades envolvem 
tirolesa, arvorismo, passeio 
a cavalo, pista de patinação 
no gelo indoor, arco e flecha, 
paintball entre outras.

ques

TARUNDU

Para quem gosta de um passeio 
mais ecológico, o Parque 

Estadual de Campos do Jordão, 
também conhecido como Horto 

Florestal, tem área de 8.300 
hectares é cortada por trilhas 
de diferentes níveis, cercadas 

por árvores centenárias, animais, 
flores e mata nativa. Se você 

gosta de fazer piquenique, há 
um lugar reservado só para isso.

HORTO
FLORESTAL

Fotos: Débora Gassis

Foto: Divulgação
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Atração simples, para crianças 
pequenas, a Floresta Encantada 
é um parque com seis casinhas 

pequenas cada uma dedicada a 
um tema, tem a casa da bruxa, 

da Branca de Neve, do Papai 
Noel entre outras.

PARQUE 
CAPIVARI

No Parque do Capivari, 
aos pés do Morro 
do Elefante, está o 
primeiro teleférico 
construído no Brasil, 
a 160 metros do chão, 
um dos cartões-postais 
de Campos do Jordão. 
Quem não quiser 
se aventurar pode 
aproveitar um passeio 
mais tranquilo no lago 
com pedalinhos, ou na 
Roda Gigante. O parque 
funciona todos os dias 
das 09h às 20h.

BOSQUE
DO SILÊNCIO

Esta é uma ótima opção para os amantes 
de aventura! A entrada é gratuita e tem 

atividades como mountain bike, arvorismo, 
tirolesa, paintball, bóia cross, entre outras 

que são pagas à parte.

FLORESTA
ENCANTADA

Fotos: Divulgação
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Cumes

A estradinha que 
leva até o Pico 
é asfaltada. Ela 
começa na Av. Sen. 
Roberto C. Simonen, 
na vila Capivari, e 
leva ao mirante. 
Itapeva significa, em 
tupi, pedra chata. O 
pico, que é o quinto 
mais alto do Brasil 
e tem 2.035 m de 
altitude, fica a 14 
km do Centro de 
Capivari.

PICO DO 
ITAPEVA

PICO DO
IMBIRI De fácil acesso e a poucos minutos da avenida 

principal está localizado o Pico de Imbiri, no alto dos 
seus 1.862 metros de altitude. É o local ideal para 
quem procura um lugar distinto da cidade, à apenas 
quatro quilômetros do centro, e que reserva um visual 
maravilhoso com todos os encantos da serra.

Foto: W.Pereira
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Com os seus 1.870 metros 
de altitude, o Pico do 
Diamante tem vista para 
lindas paisagens da Serra 
da Mantiqueira e todo o 
Vale do Paraíba. O acesso 
de carro para a trilha que 
leva até o local se inicia 
uma estrada de terra, 
mas a etapa final deve 
ser feita a pé pela mata. 
Por isso é aconselhável a 
contratação de um guia 
por conta da dificuldade 
de chegar ao topo.

PICO DO
DIAMANTE

MORRO  DO 
ELEFANTE
A mais de 1.500 

metros de altitude, 
para contemplar 
a vista mais linda 
da cidade, está o 
mirante do Morro 
do Elefante. Lá é 
possível ver até 
mesmo o Horto 

Florestal, localizado 
a 13 quilômetros.  

Foto: Augusto de Carvalho

Foto: bologna.com.br
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COM TANTAS 
ATRAÇÕES, CAMPOS 

DO JORDÃO NÃO É 
UMA CIDADE PARA 

IR APENAS DURANTE 
O INVERNO, E SIM O 

ANO INTEIRO.

MOSTEIRO
DE SÃO JOÃO
Todas as tardes as 
monjas beneditinas 
apresentam audições 
de canto gregoriano 
no Mosteiro. O espaço 
conta com uma área com 
bastante verde e também 
uma lojinha em que as 
religiosas vendem doces 
feitos ali e outros itens. 

Na região do Horto está o 
Borboletário Flores que Voam, 
um espaço de 500m2 destinado 
à educação. Lá estão reunidas 35 
espécies de borboletas que ficam 
livres em uma estufa com flores e 
um pequeno laguinho. 

TÁRIO 

Atrações

BORBOLE
Foto: Reprodução E aí férias

Foto: Divulgação
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Essa era a residência 
de inverno oficial do 

governador do estado 
de São Paulo. Ainda 

que tenha sido criado 
para ser uma casa de 

temporada, com o 
tempo o local se firmou 

como importante 
museu, com obras de 

Tarsila do Amaral, Anita 
Malfatti e Di Cavalcanti 

no acervo.

Em sua extensa área está boa parte 
do acervo da escultora polonesa, 

Felícia Leirner, que escolheu a cidade 
serrana para morar. As 85 obras 

expostas ao ar livre, feitas de bronze, 
cimento branco e granito, estão 

dispostas em ordem cronológica, 
sendo possível assim visualizar cada 

uma das fases da artista.

Dedicado à arte da 
gravura produzida 
em matriz de 
madeira, o museu 
tem espaço 
também para 
algumas máquinas 
de impressão 
antigas, bem 
como máquinas 
máquinas de 
escrever antigas, 
serigrafias e afins.

MUSEU CASA
DA XILOGRAVURA
MUSEU

FELÍCIA LEIRNER 

PALÁCIO 
BOA VISTA

Foto: Divulgação

Foto: Guia Castelfranchi

Foto: Divulgação PMCJ



23

Na entrada do Parque de Capivari é 
possível pegar um dos trenzinhos que 
fazem um percurso por alguns bairros 
residenciais elegantes da cidade. Há 
trajetos com duração e locais diferentes, 
que custam a partir de R$25,00, 
dependendo do caminho feito.

RODA 
GIGANTE
Com 22 metros de 
altura, a atração 
fica localizada em 
frente ao Lago do 
Parque Capivari. 
As 16 gôndolas da 
roda gigante têm 
capacidade para até 
4 pessoas (ou 400 
kg) por cabine, que 
custam R$ 25,00 por 
pessoa.

TRENZINHO
NA MONTANHA
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ESPECIAL

CACHOEIRA DO

Localizado na Região do 
Capivari, o local é usado 

como trajeto para passeios 
a cavalo e caminhadas, 

ideal para quem gosta de 
fazer belas fotos e estar em 

contato com a natureza. 
Conta com um restaurante

e lojinhas.

DUCHA
DE PRATA

CACHOEIRA
VÉU DA NOIVA

QuedasD’água

Essa é a cachoeira mais visitada pelos turistas, 
por oferecer aos visitantes uma estrutura básica 

para passar bem o dia, como banheiros, área 
piquenique e trilhas em meio à mata. 

A queda d’água de sua cachoeira forma uma 
piscina natural em meios às pedras, com fundo 
de areia, permitindo o banho. A cachoeira está 
aberta todos os sábados, domingos e feriados, 

das 10h às 17h e custa R$10,00 por pessoa, 
crianças de até 5 anos não pagam.

Localizada na Av. Senador Roberto Simonsen, a 
Ducha de Prata tem uma série de quedas d’água 
feitas pelo homem em outros tempos desviando 
o Ribeirão das Perdizes com a ideia de 
transformá-las em local para que as pessoas se 
banhassem. Várias lojinhas também fazem parte 
da área. A Ducha de Prata está aberta todos os 
dias das 09h às 18h e tem entrada gratuita.

LEGEADO

Foto: WR Guia Campos
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Gastronomia

CERVEJARIA
BADEN BADEN

Um pequeno bistrô 
italiano à luz de velas 
a beira da lareira, 
com uma decoração 
aconchegante 
reproduzindo musicais 
românticos no telão. 
O restaurante atende 
somente com reserva 
marcada e funciona 
entre quarta-feira e 
domingo das 13h às 21h.

RESTAURANTE
PONTREMOLI

Quem gosta de cerveja vai 
adorar a oportunidade de 

conhecer por dentro as 
instalações da fábrica da 

Baden Baden, é um passeio de 
uma hora em que se aprende 

mais sobre o processo de 
composição da bebida. 

Depois da parte educativa, há 
a degustação de dois tipos 
de cerveja da empresa de 

Campos do Jordão.

Foto: Cléo Silva

Foto: Divulgação

Foto: Marco Ankosqui - MTUR
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SANS SOUCI
BISTRÔ

Localizado no Capivari, o restaurante 
La Gália se divide em diversos 
ambientes, desde o deck com 
vista para avenida da cidade, ou 
em ambientes mais reservados e 
românticos como o mezanino. Carnes 
exóticas, os clássicos fondues e trutas 
são os carros chefes da casa.

LA GÁLIA

   CHOCOLATE
   ARAUCÁRIA

Localizado na Vila Jaguaribe o Bistrô tem seu ambiente despojado e encantador 
que combinado com o café e os doces exclusivos que levou o Sans Souci a 
ser premiado como o melhor Café de Campos do Jordão pela revista Veja 
Comer & Beber, edição Vale & Montanha 2013 e 2014. No local a decoração 
surpreende com os pés das cadeiras que são vestidos com meias de lã e árvores 
que também tiveram os troncos literalmente agasalhados! Além de tudo isso, 
o bistrô oferece também um “cantinho do amor”, onde os casais podem, ao 
melhor estilo francês, fechar um cadeado com seus nomes em um cercado.

Essa é uma opção para os apaixonados por 
chocolate conhecerem a produção. Ao fazer um 
pequeno tour pela fábrica do Chocolate Araucária 
o visitante conhece a história do ‘alimento dos 
deuses’ em painéis que contam sobre o seu 
surgimento e em ferramentas usadas em seu 
preparo. De uma área com vidros, também é 
possível acompanhar enquanto funcionários da 
empresa preparam bombons. Além de uma loja, o 
local oferece também com uma pequena cafeteria 
que vende mini fondue, entre outros docinhos.

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação Foto: Marco Ankosqui - MTUR
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Em outubro, a 
cidade sedia 
a Beer Fest, 
o Festival da 
Cerveja Artesanal, 
realizado na Praça 
de Capivari. O 
evento reúne 
músicas como 
MPB, rock e 
blues e opções 
gastronômicas 
de alta qualidade, 
que podem ser 
harmonizadas 
com as cervejas 
da festa. g

Festas efestivais
Essa é uma ótima opção para 

os amantes da música: o evento 
reúne mais de 80 concertos de 

quartetos musicais e orquestras 
sinfônicas do Brasil e do mundo. 

O festival acontece durante o mês 
de julho e tem apresentações 

gratuitas nas igrejas e na Praça de 
Capivari; os concertos pagos, no 

Auditório Cláudio Santoro. FESTIVAL
DE INVERNO

Todos os anos, no mês de abril, Campos do Jordão 
sedia a Festa do Pinhão. O evento reúne os amantes 
dessa semente, que podem saborear pratos criativos 
e diferenciados. A programação também inclui 
workshops com chefs renomados do país, que 
ensinam receitas diversificadas com pinhão.

O evento é realizado por descendentes 
de japoneses que residem na cidade, 
que buscam manter as tradições, nos 
finais de semana de julho e agosto. A 
festa reúne pessoas de todas as idades 
que podem admirar a beleza e saborear 
a gastronomia típica japonesa.

FESTA DA CEREJEIRA

FESTIVAL DA
CERVEJA ARTESANAL

FESTA DO PINHÃO

Foto: Governo de SP

Foto: Pousada Recanto dos Sonhos
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