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Introdução
Campos do Jordão é deslumbrante e cheia de atrações, não só no 

inverno como também nas outras épocas do ano. Com experiências 

para casais ou para a família, a cidade oferece opções de lazer que 

variam de acordo com os gostos. Chamada de Suíça brasileira por 

trazer o clima único da europa, Campos do Jordão atrai milhares 

de turistas todos os anos que buscam relaxar e se divertir neste 

lugar elegante e propício para qualquer ocasião.
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Com uma vista espetacular de Campos do Jordão, o 
mirante possui um visual cheio de natureza e uma trilha 
perfeita para quem gosta de aventura. Um lugar para 
tirar bastante fotos e guardar recordações inesquecíveis.

Localização: Estrada das pedrinhas S/N - Campos do Jordão, SP.

Mirante do Pau Arcado
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Localizado no Morro do Elefante, foi o primeiro a ser 
inaugurado no Brasil. Com aproximadamente 1.800 
metros, entre o início do percurso até o topo do morro, 
o teleférico alcança 160 metros de altitude, sendo o 
maior do país.

Teleférico
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Localização: Av. Emílio Ribas, s/n – Campos do Jordão, SP. 

Horário de funcionamento: Todos os dias da semana a partir 

das 9h00 e terça-feira a partir das 13h00. 

Contato: (12) 3663-1530



O circuito de arborismo conta com 9 travessias, sendo 

cinco pontes, uma pinguela de tronco e uma tirolesa. 

É uma opção de lazer bem divertida pra família e que 

também proporciona uma linda vista do Parque Estadual.

Arborismo no Horto Florestal
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Localização: Avenida Pedro Paulo S/N - Campos do Jordão, SP.

Horário de funcionamento: das 08h30 às 17h00.

Contato: (12) 999607-0501



Foto via Zoom Aventura  |  www.zoomaventura .com.br

Um vôo sobre as capas de araucárias e as corredeiras 

do Rio Sapucaí, a tirolesa tem 450 metros de extensão 

e 60 metros de altura para você desfrutar a imensa 

fauna e flora da cidade. 

Tirolesa do Sapucaí
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Localização: Av. Pedro Paulo S/N | Dentro do Horto Florestal

Campos do Jordão, SP.

Horário de funcionamento: das 10h00 às 16h00.



Campos do Jordão ficará ainda mais incrível com um 
resort completo e cheio de atrações. Todos os recursos 
de um hotel em uma área verde incrível. Adquira no 
modelo multipropriedade e aprecie momentos com a 
família e amigos em sua propriedade. Venha conhecer! 

Resort Gran Paradiso
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Localização: Rua Francisco de Castro 438 - Campos do Jordão, SP.

Contato: (11) 5555-6947 ou (11) 99521-2016



Para os casais aventureiros, o passeio é perfeito e cheio de 

adrenalina. Passando pelas principais trilhas da cidade, o 

destino final é o um lugar para fazer uma pausa e também 

tirar belas fotografias.

Passeio Off-road
    de quadriciclo

Localização: Av. José de Oliveira Damas, 600 - Campos do Jordão, SP.

Horário de funcionamento: Dom - Sex das 09h0 às 17h00

e sábado das 09h00 às 18h00.

Contato: (12) 3663-3736
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Um bairro temático inspirado pelo clima frio e cheio 
de atrações gastronômicas e lojas de roupas, o local 
é muito procurado no inverno por trazer experiências 
românticas. 

Vila Capivari

Localização:  Bairro  Vila  Capivari  -  Campos do Jordão,  SP. 
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Entre as serras mais altas da Serra da Mantiqueira e cercado 
por uma imensa floresta de araucárias, existe um lugar 
incrível para você degustar uma boa cerveja. O Parque da 
Cerveja oferece diversas experiências que vão muito além 
da gastronomia. 

Parque da cerveja
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Localização: Est. Mun. Paulo Costa Lenz Cesar, 2150 - Campos do Jordão, SP. 

Horário de funcionamento: sábado e domingo das 10h às 17h.

Contato: (12) 3663-1952

Valor: 35$ por pessoa.



Localização: R. Simplício Ribeiro de Toledo Neto, 2200 

Campos do Jordão, SP. 

Horário de funcionamento: De segunda à quinta-feira das 10h00 

às 16h00 e de sexta-feira à domingo das 09h00 às 16h00. 

Contato: (12) 99634-6784

Ao todo o parque reúne mais de vinte jardins com flores 

e plantas de países como Inglaterra, Austrália, Alemanha 

e Japão, além de um labirinto de gramas e arbustos que 

ressalta ainda mais a beleza do lugar. 

Parque Amantikir
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Horário de funcionamento: De segunda à quinta-feira das 10h00 

às 16h00 e de sexta-feira à domingo das 09h00 às 16h00. 

Contato: (12) 99634-6784



Rodeado de obras de arte e também da linda floresta 

da Serra da Mantiqueira, o museu reúne 85 esculturas 

da artista Felícia, que nasceu na Polônia, porém viveu 

grande parte de sua vida no Brasil. O espaço permite 

que as obras fiquem expostas ao ar livre, tornando-se 

um local excelente para relaxar. 

Museu Felícia Leirner

Localização: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Campos do Jordão, SP. 

Horário de funcionamento: de terça-feira à domingo das 11h00 às 16h00. 

Contato: (12) 3662-6000
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Para quem quer levar as crianças ou despertar a criança 

interior, o Centro de Lazer Tarundu possui, no mesmo 

local, tirolesa, mini golf, orbit ball, arvorismo, paintball 

e muitas outras atividades com diversão garantida.

Tarundu

Localização: Av. José A. Manso, 1515 - Campos do Jordão, SP.

Horário de funcionamento: Todos os dias da semana

das 09h00 às 17h00. 

Contato: (12) 3668-9595
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Com todas essas atrações, ficou claro que

Campos do Jordão é um destino incrível para desfrutar 

momentos com a família ou amigos. Vivencie todas essas 

experiências e se hospede em sua propriedade.

Um resort 
     PARA CHAMAR DE SEU.

Local ização:  Rua Francisco de Castro 438,  Vi la  Abernéssia

Campos do Jordão –  SP

Contato:  (11)  5555-6947 ou (11)  99521-2016

E-mai l :  mkt .digita l@granparadisocamposdojordao.com.br


