
CAMPOS DO JORDÃO

Distante 167 km de São 
Paulo, a cidade mais alta 
do Brasil começou a ser 

procurada no chamado ciclo 
da cura, que teve início no 

final do século XIX, quando 
o português Matheus 

da Costa Pinto fundou o 
povoado de São Matheus do 
Imbiri, atual Vila Jaguaribe, 
onde construiu uma venda, 

uma pensão, um pouso, uma 
capela e uma escola. Em 

1916 começou a funcionar a 
Estrada de Ferro de Campos 

do Jordão.

CENTRO DE LAZER TARUNDÚ
Esportes de aventura, cavalgadas, trilhas pela 

mata nativa e mini golfe são algumas das opções 
de atividades para os visitantes.  

FAZENDA LENZ
Ambiente natural com trilha, um belo mirante 

de onde se avista a serra da Mantiqueira, e 
cachoeira, além da conhecida gastronomia de 

Campos do Jordão. Destaque para o Lenz Cake. 

AMANTIKIR
Jardins temáticos. São 680 espécies 

organizadas em 22 espaços, que representam 
estilos do paisagismo característicos de 

diversas partes do mundo.
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CERVEJARIA BADEN BADEN
Espaço onde são produzidas as famosas cervejas 
artesanais. O processo de produção, degustação 
e vendas estão disponíveis ao visitante.

SÍTIO DO QUINTAL - API LEVY
Em uma trilha monitorada o visitante 
compreende o processo de produção do 
mel e seus derivados.

HÍPICA GOLF
Oferece aulas de equitação, treinamentos 
especializados e aluguel de cavalos treinados 
para passeios nas trilhas locais.

BORBOLETÁRIO FLORES QUE VOAM
Em meio à mata, uma estufa abriga espécies 
de borboletas nativas da região. Pesquisas, 
educação ambiental e lazer é o foco do local.
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CHOCOLATE MONTANHÊS
Primeira fábrica a trazer os segredos da 
fabricação artesanal do chocolate para Campos 
do Jordão. Oferece roteiro de visitação.

MOSTEIRO DE SÃO JOÃO
Conhecido como Convento das Beneditinas, é 
um espaço para aqueles que buscam a paz, a 
integração com a natureza e a boa música.
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RANCHO SANTO ANTONIO
Espaço destinado aos amantes do esporte 

de aventura, com destaque para o arvorismo 
verticália. Oferece passeios a cavalo, trilhas, 

water trekking e hospedagem.

HORTO FLORESTAL
Local de extrema beleza natural, tomado em 
grande parte por araucárias. Opções de lazer 

incluindo trilhas para caminhada, viveiro de 
plantas, jardins, espelhos d’água e orquidário.
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MORRO DO ELEFANTE
Com 1800m de altitude oferece belvedere com 

vista panorâmica de Campos do Jordão. É o 
desembarque do teleférico, uma das principais 

atrações locais.

CHOCOLATES CACAU SHOW
Fábrica de chocolates finos. Apresenta 

a produção destas iguarias por meio de 
roteiros organizados.

TELEFÉRICO
Inaugurado em 1972, foi o primeiro a ser 

construído no Brasil. Considerado uma das 
atrações preferidas dos visitantes, proporciona 

vista panorâmica da cidade.

BOSQUE DO SILÊNCIO
Área exuberante de Mata Atlântica tem como 

principais atrativos as trilhas e o arvorismo com 
vários circuitos, inclusive o infantil. Considerado 

“Oásis Natural” da cidade.
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PALÁCIO DA BOA VISTA
Construção em estilo inglês Tudor, rica 
em arte e cultura. Inaugurada em 1964 é 
residência oficial de inverno do Governador 
do Estado de São Paulo.

MUSEU FELÍCIA LEINER  
O Auditório Cláudio Santoro abriga em seus 
jardins o Museu Felícia Leirner, com cerca 
de 100 obras em gesso, ferro e bronze.

PARQUE DA FLORESTA ENCANTADA
Parque temático infantil onde são encontradas 
“Casas” de vários personagens que habitam o 
imaginário das crianças.

DUCHA DE PRATA
Formada por várias cascatas. Plataformas de 
madeira facilitam a caminhada entre quedas 
d’água. Está localizada a 3 km do centro 
turístico de Capivari.

AUDITÓRIO CLÁUDIO SANTORO 
Palco do Festival Internacional de Inverno 
de Campos do Jordão e de outros eventos 
culturais.

FAZENDA BARONESA VON LEITHNER
Localizado a 1790 metros de altitude 
encontra-se uma fazenda produtora de 
frutas vermelhas. Oferece cafeterias e bistrô 
com cardápios variados.
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ESTAÇÃO EUGÊNIO LEFÉVRÈ 
SANTO ANTONIO DO PINHAL 

A 1161 metros de altitude é parada 
obrigatória. Uma visita ao mirante Nossa 
Senhora Auxiliadora completa o passeio.
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ESTAÇÃO EMÍLIO RIBAS-CAPIVARI
Construção moderna localizada no 

centro de Capivari, ponto de partida das 
automotrizes para a Estação Eugênio 
Lefévrè em Santo Antonio do Pinhal.

VALE DO LAGEADO
Com 1743 metros de altitude é considerado o 

ponto ferroviário mais alto do Brasil. Deste ponto 
avista-se o Complexo Pedra do Baú e o Palácio 

Boa Vista. A paisagem é belíssima.

CHOCOLATES ARAUCÁRIA
Fábrica de Chocolate Artesanal. Um roteiro 

interno permite conhecer o processo de 
produção destas tradicionais iguarias.

MUSEU DE XILOGRAVURA
Espaço em estilo gótico alemão. Mantém acervo 

de obras reunindo mestres consagrados como 
Goeldi, Lasar Segall, entre muitos outros artistas 

nacionais e internacionais.

Campos do Jordão Receptivo
(12) 3663 7740

Miranda´s Tur
(12) 7850 7419

Secretaria de Turismo
(12) 3664 3525

Pronto Socorro
192 - (12) 3662 4978

INFORMAÇÕES ÚTEIS


