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PASSEIOS  

BROTAS 

A – Arvorismo 

Descritivo Circuito suspenso composto por 13 atividades instaladas em plataformas e árvores. Seu 

exclusivo sistema de vagão mantém os participantes clipados durante todo o percurso. 

Destaque para a mega tirolesa de 250 metros e para o rapel panorâmico de 70m 

(opcional), que oferece vista para a Cachoeira da Roseira e para a furna do Rio Jacaré-

Pepira. 

Arvomix Arvorismo, Mega Tirolesa e Rapel Panorâmico 

Duração 04 horas 

Horário na fazenda 09h e 14h 

Restrição Mínimo 1,40m 

Valor por pessoa R$ 96,80 

 

 

B – Boia Cross 

Descritivo Descida em corredeiras leves (classe II) em bóias especiais. Durante o percurso é 

possível nadar e brincar nas águas calmas do Alto Jacaré. Um canoísta acompanha os 

grupos de perto, controlando as bóias e garantindo a segurança de todos. 

Arvomix Corredeiras (classe II) 

Duração 03 horas 

Horários 10h e 15h / 09h, 12h30 e 15h30  

Restrição Mínimo 1,40m 

Valor por pessoa R$ 60,50 

 

 

C – Cavalgada 

Descritivo Passeio contemplativo em fazendas, que possibilitam visitação e banho em cachoeiras 

lindíssimas. Durante todo o percurso é possível avistar animais como macacos e 

tucanos, e conhecer de perto a flora da região.  

Percurso 12km 

Duração 03 horas 

Horários 09h e 14h  

Restrição Acima de 07 anos 

Valor por pessoa R$ 64,00 

 

D – Kr 

Descritivo Embarcação leve e rápida, com capacidade para condutor +3 participantes que deixa 

você bem pertinho da água! 

Percurso 10km 

Duração 04 horas 

Horários 09h e 14h  

Restrição Acima de 15 anos, necessário saber nadar e já ter feito rafting no rio Jacaré Pepira. 

Valor por pessoa R$ 64,00 
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E – Quadriciclo 

Descritivo É realizado em trilhas especificas para esta atividade. Bosque de eucaliptos, lagos 

aritificiais, córregos, trechos de matas nativas e visões panorâmicas do vale fazem 

parte deste roteiro. Para chegar à cachoeira Cristal, os participantes fazem uma breve 

caminhada de aproximadamente 10 minutos, atravessando dois rios a pé. 

Percurso 16km 

Duração 03 horas 

Horários 09h, 13h e 16h  

Restrição CNH em dia e na garupa acima de 07 anos 

Valor quadriciclo (até 02 

pessoas) 

R$ 236,50 

 

 

F – Rafting   

Descritivo Consiste em descer corredeiras num bote inflável, acompanhado de até 07 pessoas e 

um condutor especializado. Canoístas realizam a segurança durante todo o percurso.  

Rafting completo Sistema de Gestão de Segurança aprovado pelo Inmetro, condutores campeões em 

canoagem, equipe com cursos de primeiros socorros e resgate, equipamentos 

homologados e revisados a cada uso, locação gratuita de Jaqueta Anorack contra frio e 

insetos, chocolate quente ou suco e pinga com mel no desembarque, aluguel de papetes 

opcionais. 

Duração 04 horas 

Horários 09h, 10h 14h e 15h  

Restrição Acima de 1,20m 

Valor por pessoa R$ 99,00  

 

G - Tirolesa Aquática 

Descritivo Deslizar por cabos de aço preso à equipamentos de segurança, sobrevoando vales e 

paisagens incríveis. Termina com mergulho no lago. 

Percurso 150m de ida, 100m de volta – 12m de altura 

Duração Variável por grupo 

Horários 10h às 16h  

Restrição Acima de 20kg 

Valor por pessoa R$ 16,50  

 

H - Tirolesa – Canopy Tour   

Descritivo Circuito de tirolesas com cabo de aço duplo para maior segurança, desenvolvendo a 

velocidade media de 60 km/h. Em um vale totalmente preservado, oferece um visual 

panorâmico, além de ser o maior percurso aéreo de Brotas-SP. 

Incluo Day Use no Parque Aventura, que possui tobolago, piscina, playground, vestiário, 

lanchonete e comercialização dos produtos Laticínio Tavolaro (queijos e doces típicos)  

e restaurante. 

Percurso 1,3km  

Duração 1h15 

Horários De hora em hora. 

Restrição Acima de 35kg – crianças acima de 05 anos junto com responsável. 

Valor por pessoa R$ 72,00  

 

 I - Tirolesa – Canopy Fly 

Descritivo O mesmo circuito do Canopy Tour, com cabo duplo para maior segurança, mas com 

um diferencial Exclusivo da Mata Nativa, o participante vai deitado, simulando assim 
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um vôo!  Para quem achou que voar era só para pássaros, poderá curtir a sensação de 

sobrevoar sobre o Vale da Cachoeira da Furna e Fazenda Primavera. Uma sensação 

única! 

Incluso Day Use no Parque Aventura, que possui tobolago, piscina, playground, vestiário, 

lanchonete e comercialização dos produtos Laticínio Tavolaro (queijos e doces típicos)  

e restaurante. 

Percurso 1,3km (a maior de Brotas) – vôo frontal com cadeirinha especial.  

Duração 1h15 

Horários De hora em hora. 

Restrição Acima de 35kg – crianças acima de 05 anos junto com responsável. 

Valor por pessoa R$ 93,50  

 

J - Floating 

Descritivo A diferença entre rafting e mini rafting, é percurso em que é realizado. Enquanto o 

rafting é realizado em trechos de rios com maior dificuldade, onde predomina a 

adrenalina, o floating é praticado em locais mais calmos, com objetivo de 

contemplação e observação da natureza. Atividade recomendada para famílias, 

crianças e melhor idade. 

Horários 10h30 e 15h30 

Valor por pessoa R$ 60,50  

 

K - Canionismo 

Descritivo A atividade consiste em explorar canions e descer duas cachoeiras diferentes uma de 

22m e outra de 47m, utilizando técnicas verticais como rapel e tirolesa. Há trilhas de 

acesso aos locais. Os participantes recebem treinamento teórico e prático antes do 

passeio em plataforma seca. Não é necessária experiência anterior. Inclui Day Use na 

Fazenda 3 Quedas.  

Restrição Aconselhada para crianças acima de 7 anos e/ou 120m. 

Horários 09h e 14h 

Valor por pessoa R$ 104,50  

 

L- Visita a Areia que Canta 

Descritivo Nascente de águas límpidas no meio da mata nativa, que forma uma piscina natural de 

10 metros de diâmetro. A água brota da terra, em meio a uma areia muito branca 100% 

quartzo. Devido a forma arredondada das partículas de quartzo, quando estas entram 

em atrito produzem um som característico, por isso o nome Areia que Canta 

Valor R$ 38,50  

 

 

 

M – Trilha da Pedra Branca 

Descritivo Incluí visitas as cachoeiras da Roseira (55 metros), do Santo Antonio (15 metros) e ao 

Mirante de Brotas. Trilha bem preservada e começa em cima da serra e desce até o 

leito do Rio Jacaré Pepira. A "Pedra Branca" marca a metade do passeio e dela é 

possível mergulhar nas águas límpidas do Rio Jacaré Pepira. 

Trilha considerada de leve a moderada, dependendo do perfil da pessoa. 

Duração 03 horas 

Valor R$ 52,00  
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BARRA BONITA 

 

 

N - Passeios com Eclusagem 

Descritivo Navegação fluvial, realizada somente em condições hidrológicas favoráveis, e com 

autorização da Administradora e Operadora da hidrovia. 

Navios SAN RAPHAEL”, “SAN DIEGO” e  “SAN MARINO”. 

Com refeição Horário: 09h30 às 12h30 // 13h00 às 16h10 

Valor: Adulto - R$ 77,00 

            Menores - R$ 38,50 (crianças de 6 à 11 anos) 

Sem refeição Horário: 14h30 às 16h10  

Valor: Adulto - R$ 38,50 

            Menores - R$ 20,00 (crianças de 6 à 11 anos) 

 

 


