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RMVALE EM

PASSEIOS

CAMPOS

DO JORDÃO
PARQUE AMANTIKIR

O parque em seus mais de 60 mil m2
conta com cerca de 700 espécies de
plantas dispostas em jardins inspirados
em diversos países. Há um jardim só
com espécies suculentas e cactos,
outro completamente colorido, um com
toques orientais, além de um labirinto.

MEON
TURISMO
LEVA VOCÊ
A UMA
VOLTA PELA
RMVALE
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Foto: Ken Chu
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SÃO SEBASTIÃO

Foto: www.cidadeecultura.com

SÍTIO ARQUEOLÓGICO
DE SÃO FRANCISCO
Tombado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN),
o Sítio Arqueológico de São
Francisco fica dentro do
Parque Estadual da Serra do
Mar. Por lá estão ruínas do
século XVII, como colunas de
uma antiga capela, um forno
de melaço e parte de um
sistema de captação de água
das cachoeiras.

ARAPEÍ

BALNEÁRIO
MONTE ALEGRE

Para quem ama natureza,
a atração oferece ao
visitante cachoeira com
piscina de águas claras e
areia fina, além de trilhas
ecológicas, partindo da
Fazenda Monte Alegre. O
percurso passa por floresta
e rios pedregosos.

CUNHA
LAVANDÁRIO

O lavandário representa um
imenso campo coberto por
diversas espécies de lavandas,
que formam um lindo mar
roxo. Florido durante o ano
inteiro, além de contemplar
é possível aprender sobre o
cultivo e a preservação das
plantas e ainda visitar uma
casa provençal e uma loja
com diversos produtos, como
chás e sorvetes de lavanda.

Foto: Ken Chu
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CRUZEIRO
Foto: trilhandomontanhas.com (Wilder Gomes)

PICO DO ITAGUARÉ

Ele é um dos gigantes da Mantiqueira e um ícone do montanhismo brasileiro,
localizado entre a cidade mineira de Passa Quatro em Minas Gerais e Cruzeiro,
na Serra da Mantiqueira. Apelidado de “Gigante Adormecido”, está entre as
dez maiores montanhas do estado de São Paulo. O impressionante visual de
360°do seu cume oferece uma vista espetacular de grande parte da RMVale
e de diversos picos como: Pico dos Marins e Marinzinho, Pico das Agulhas
Negras (Parna Itatiaia) e a imponente Serra Fina, com destaque para a Pedra
da Mina, o quarto ponto mais alto do país.
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TAUBATÉ
SÍTIO DO
PICAPAU
AMARELO

PARAIBUNA

O espaço está marcado
na história da literatura
do Brasil e funciona
como museu histórico,
folclórico e pedagógico,
com exposição
iconográfica da vida
e obras de Monteiro
Lobato, além de
biblioteca e toda a obra
literária do autor.

BICA D’ ÁGUA

Construída em 1961, a atração remete à
memória do tempo de parada dos tropeiros.
Ainda preserva a construção original de
azulejos, mantendo o ditado popular:
“Quem bebe água da Bica. Aqui fica!”
Perfeita para selfies.

Foto: Aniello de Vita

Foto: Aniello de Vita

Foto: Divulgação

CAÇAPAVA

MUSEU PAULISTA DE
ANTIGUIDADES MECÂNICAS
ROBERTO LEE

Localizado no Centro Educacional Cultural e
Esportivo José Francisco Natali, o espaço abriga
a exposição permanente “Museu Paulista de
Antiguidades Mecânicas e suas Memórias”. A
mostra reúne veículos antigos, peças como
motores, quadros, documentos e objetos da
indústria automobilística de várias épocas, que
pertenceram ao colecionador Roberto Eduardo
Lee. O acervo é tombado pelo Condephaat
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de
São Paulo) e foi doado ao município.
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INTERNET
DE

FIBRA ÓTICA

VELOCIDADE
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PINDAMONHANGABA

FAZENDA
NOVA GOKULA

SÃO JOSÉ

DO BARREIRO
Personalização
no atendimento

Rapidez

Equipe especializada
e parque gráﬁco
modernizado!

Siga-nos nas redes sociais:
Foto: minube.com.br (Paulo Pontes)
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Qualidade

Visite nosso site:

CASA DE PEDRA

A Villa Sinhazinha, ou Casa
de Pedra como atualmente é
conhecida, foi construída no
início do século XX tendo seu
apogeu em 1914. Consta que
o Dr. Francisco Chaves de
Oliveira Botelho, Ministro da
Fazenda e dono da Fazenda
Pinheirinho, cedeu a seu
médico, Dr. Lassance, um
local para este construir uma
residência de veraneio para
sua família. O local é uma
forte lembrança dos áureos
tempos da Bocaina. g

W W W . Q U AT R O C O R . C O M . B R

Transformando ideias em realidade!

Foto: Aniello de Vita

Localizado no bairro
Ribeirão Grande, o maior
templo Hare Krishna da
América Latina oferece ao
visitante belas paisagens,
interação com a natureza,
árvores exóticas e trilhas.

Mire no QR Code
e conﬁra nossa
apresentação

/quatrocor-gráﬁca

/graﬁcaquatrocor

/quatrocorgraﬁca

(11)

2422-6662
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