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É a maior cidade do Litoral Norte: a 
única que tem mais de 100 mil 
habitantes, grandes supermercados, 
lojas famosas e franquias de fast 
foods, além do maior shopping center 
do Litoral Norte. Mas Caraguatatuba 
é muito mais que um pólo comercial: 
a cidade conta com ciclovias, centro 
cultural, teatro, praias, parques e até 
ponto para salto de parapente. 
1. Teatro Mário Covas: Av. Goiás, 

187 – Indaiá, Caraguatatuba/SP, 
 (12) 3881.2623 

2. Parque Estadual Serra do Mar 
(Núcleo Caraguatatuba): No 
Parque há trilhas abertas, 
cachoeira e é possível avistar 
animais diversos. Rodovia dos 
Tamoios, km 80, 6km.  (12) 
3882-3166 

3. Praia Mococa: Praia com menor 
movimento ao Norte do 
município. 

4. Praia Tabatinga: Mar limpo e 
tranquilo, vizinha à Praia de 
Mococa. 

5. Prainha:  conhecida pela Pedra 
do Jacaré e pela água calma 
perfeita para crianças. Fica 
próxima a Martim de Sá. 

6. Lagoa Azul: De água doce, fica 
na praia do Capricórnio, 
separada do mar por um banco 
de areia. 

7. MACC (Museu de Arte e Cultura 
de Caraguatatuba): Praça Dr. 
Cândido Motta, 72 - Centro, 
11660-060.  (12) 3883-9980 / 
9188 

8. Morro Santo Antônio:  O 
local é famoso pela vista 
deslumbrante e também por ser 
ponto de salto de parapente. 

Estrada da Serraria, bairro 
Sumaré. 

9. Rota da Cerâmica: Há uma 
porção de artesãos e artistas 
locais que produzem objetos 
singulares, a maioria deles está 
bem próxima ao Hotel Colônia 
Aojesp. Av. Miramar, 9152 - 
Porto Novo - Cep: 11660-050.  
(12) 38874189 

10. Serramar Parque Shopping: O 
maior centro comercial de 
Caraguatatuba está a 4,5km do 
Hotel Colônia Aojesp. Av. José 
Herculano, 1.086.  (12) 3885-
9999 

11. Centro de Caraguá: Possui 
grandes lojas, sorveterias, 
restaurantes, bares e um 
pequeno shopping center. No 
centro tem uma grande 
quantidade de quiosques na 
praia. O destaque fica por conta 
dos serviços oferecidos na região 
e da feira hippie consagrada no 
imaginário do turista em 
Caraguatatuba. 

12. CIT (Centro de Informações 
Turísticas): Praça Diógenes 
Ribeiro de Lima, 140.  (12) 
3897-7910 / 3897-7920 

 

 

As atrações de Ilhabela são diversas: 
praias paradisíacas, esportes 
náuticos e até alguns históricos 
navios naufragados no mar. A ilha é 
mesmo muito bonita! Além das 
belezas, conta com ótimas opções 

gastronômicas e algumas lojas 
bacanas. Ilhabela é conhecida como 
a capital nacional da vela. 
13. Restaurante Manjericão: $$ 

Avenida Força Expedicionária, 
20 (Vila).  (12) 3896-5119 

14. Windsurf, vela, kitesurf e stand 
up paddle: A escola BL3 –  (12) 
3896-1271 – e a Caiçara Turismo 
–  (12) 3896-4019 – alugam 
equipamentos para a prática dos 
esportes. Os melhores períodos 
para as atividades são entre 
março e julho e entre outubro e 
dezembro. 

15. Mergulho na Ilha das Cabras: 
Escola de Mergulho Colonial 
Diver.  (12) 3894-9459. 

16. Praia de Castelhanos:  A 
maior praia de Ilhabela. Nela fica 
a  charmosa ilha da Lagoa. Além 
disso, tem acesso fácil a 
Cachoeira do Gato que tem 40m 
de queda. Está na parte Leste de 
Ilhabela. 

17. Praia de Bonete:  uma das 
dez praias mais lindas pelo jornal 
britânico The Guardian. Está na 
parte Sul da ilha, é preciso seguir 
uma trilha de  12 km de a partir 
da Ponta de Sepituba. Outra 
forma de chegar é por meio das 
tradicionais canoas caiçaras. 

 



 
 

18. Cachoeira da Laje: Com um 
tobogã natural e com formação 
de pequenos poços de água 
limpa, é acessível pela trilha que 
liga a Ponta da Sepituba à praia 
do Bonete. 

19. Cachoeira da Toca: Localizada 
no bairro do Reino (por uma 
bifurcação da Estrada dos 
Castelhanos), é uma das mais 
procuradas em Ilhabela. No local 
há ducha, tobogã e uma gruta. 

20. Passeio na terra e no mar: Tem 
início no Perequê e é oferecido 
por Caiçara Turismo  (12) 
3896-4019, Fernanda Bianco  
(12) 3896-4186 e Maremar  
(12) 3896-1418 

21. CIT (Centro de Informações 
Turísticas): R Doutor Carvalho, 
S/N, Centro,  (12) 3896-3777 

 

 

Apesar de pequena (cerca de 33 mil 
habitantes), Paraty é uma cidade 
bastante plural, agrada vários gostos 
e bolsos. A cidade é reduto de 
pessoas que apreciam a arte, 
literatura e cultura brasileiras, tem 
boas opções gastronômicas, das 
mais populares às mais sofisticadas e 
tem uma paisagem colonial belíssima 
contornada por praias, ilhas e 
montanhas. 
22. Escuna Estrela da Manhã: tem 

passeios e serviço de bordo  
(24) 3371-4044 / 3371-4552 

23. Restaurante Ilha Kontiki: $$$ 

  pratos bons, bom 
atendimento e ambiente 
excelente: a pequena e linda ilha 
Duas Irmãs.  (24) 9999-9599 

24. FLIP (Feira Literária 
Internacional de Paraty): um 
dos maiores eventos anuais de 
literatura do mundo, repleto de 
atrações. Em 2014 acontece 
entre os dias 30/07 e 03/08. 

25. Restaurante Dona Ondina: $ 
numa casa pequena ao lado do 
rio, o restaurante é uma boa 
opção de alimentação mais em 
conta. Rua do Comércio, 32, 
Centro Histórico.  (24)3371-
1584 

26. Restaurante Sabor da Terra: 
Restaurante simples no modelo 
self service. Avenida Roberto 
Silveira, nº 180.  (24) 3371-
2384 / 3371-1872 

27. Casa da Cultura de Paraty: Rua 
Dona Geralda, 177 - Centro 
Histórico.  (24) 3371 2325 

28. Centro Histórico: É o “Conjunto 
arquitetônico colonial mais 
harmonioso”, segundo a 
UNESCO. Possui várias lojas, 
restaurantes, ateliers, a Casa de 
Cultura e um burburinho cultural 
bastante interessante.  

29. Alambiques: Há uma porção 
deles em Paraty, mas a maioria 
não está no centro. 

30. Ateliers: Aecio Sarti, Pça Da 
Bandeira, 1,  (24) 3371-4157; 
Galeria Zoom, R. Do Comércio, 
Nº5,  (24) 3371-0129; Studio 
Bananal, R. Comendador José 
Luiz, 16,   (24) 99517985; 
Renata Rosa, Rua Dr. Samuel 
Costa, 11. 

31. CIT (Centro de Informações 
Turísticas):  (24) 3371-1897 

32. Praias de Antigos e 
Antiguinhos: praias uma ao lado 
da outra com água cristalina em 
cenário paradisíaco. O acesso se 
dá por barco ou por trilha. 

33. Praia do Sono: o acesso é pela 
estrada para o Condomínio de 
Laranjeiras. 

 

Mais de trinta praias, fauna e flora 
exuberantes do Parque Estadual da 
Serra do Mar e crescente 
infraestrutura: isto é São Sebastião O 
município é cheio de atrações 
belíssimas e fica bem próximo ao 
Hotel Colônia Aojesp, vale a pena 
conferi-las. 
34. Sítio Arqueológico de São 

Francisco:  há trilhas para 
acesso às ruínas da antiga 
fazenda de escravos. A 
Secretaria de Turismo indica 
guias.  (12) 3892-2620 

35. Praia da Barra do Una:  onde 
está a foz do Rio Una, de lá 
partem passeios de caiaque pelo 
rio, organizados por agências 
como GreenWay  (12) 3863-
2422 

36. Praias Cambury e 
Camburizinho: Cambury é a 
mais badalada de São Sebastião, 
bastante frequentada pelo 
público jovem e com vida 
noturna animada. Camburizinho, 
ao lado, é mais calma. 

37. P. Maresias: praia que também  
        reúne espírito jovial. Fica a  
        norte da Praia Brava. 
38. Praia Brava: dentro do Pq.  
        Est. da Serra do Mar, é muito  
        bonita e acessível somente por  
         trilha. 



 
 

 

Recebendo mais de um milhão de visitantes anualmente, 
o município tem quase oitenta mil habitantes e, sem 
exageros, ótimas atrações. Fica a caminho de 
Caraguatatuba a Paraty. 
39. Projeto TAMAR: No Brasil há cinco espécies de 

tartarugas marinhas, quatro delas podem ser vistas 
aqui. Há visitas guiadas e elas duram cerca de duas 
horas.  Rua Antônio Athanasio da Silva, 273.  (12) 
3832-6202 

40. Ilha Anchieta: abriga as ruínas de um presídio 
construído no início do século passado. Há uma 
porção de histórias, mas além das histórias, há 
paisagens belíssimas e, também por ser uma ilha, 
fauna e flora notáveis. Acessível por escunas que 
saem do píer do Saco da Ribeira operadas pela 
Mykonos.  (12) 3842-0392. 

41. Parque Estadual Serra do Mar (Núcleo Picinguaba): 
no local é ofertado passeio de bote pelo Rio Fazenda. 
No núcleo há trilhas, como a que passa pela Casa da 

Farinha, a Trilha Jatobá. O núcleo ainda abriga praias 
como a Brava da Almada. Agende as visitas. BR 101, 
sentido Paraty, km 11.  (12) 3832-9011 

42. Aquário de Ubatuba: Um dos primeiros aquários 
privados do país. Rua Guarani, 859. 
 (12) 3834-1382 

43. Tachão Doces Artesanais: imperdíveis e deliciosos 
doces estão aqui. O local é referência no assunto. Rua 
Javaés, 20, Itaguá.  (12) 3832.3459 

44. Aeroporto Estadual de Ubatuba Gastão Madeira: 
opera apenas por fretamento. Avenida Guarani, 194 
 (12) 3832-1992 

45. Restaurante Donana: $  Rua Guarani, 359, Itaguá  
(12) 3842.0692 

46. Praia Quilombo da Caçandoca:  uma das mais 
tranquilas e belas da região, tem água cristalina e 
venda de artesanato no centro comunitário. 

47. Praia do Cedro:  acessível por trilha a partir da 
Praia Grande do Bonete. É uma das mais conservadas 
e encantadoras. 

48. Praia Vermelha do Sul (dos Arquitetos): cercada pela 
mata exuberante, também é endereço de casas 
charmosas, que lhe rendem o apelido. 

49. CIT (Central de Informação Turística): Avenida 
Iperoig, 214   (12) 3833- 9123 

 

É com muito prazer que o Departamento Cultural e de Turismo da AOJESP – Associação dos Oficiais de Justiça do Estado 
de São Paulo lança o impresso Aqui é O Litoral - Guia Turístico do Litoral Norte e Arredores. Nele você pode encontrar alguns 
dos principais pontos de interesse turístico no Litoral Norte de São Paulo e arredores. Os exemplares deste impresso estão 
disponíveis na recepção do Hotel Colônia Aojesp. Esperamos que aproveite as nossas dicas. 

O eixo Rio-Santos, reforçado pela rodovia SP-055/BR-101, tem algumas das paisagens mais bonitas do país. Além de 
envolver o já famoso Litoral Norte de São Paulo (São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba), a rodovia passa por 
Bertioga, Guarujá (SP) e Paraty (RJ). A rodovia tem pista simples, muitas curvas e alguns mirantes fantásticos. Para além 
dela, há atrações interessantes que estão mais afastadas da rodovia, mas ainda no litoral.  

Procuramos inspiração em alguns dos mais renomados materiais quando o assunto é guia turístico. A partir disso, 
procuramos atender os hóspedes do Hotel Colônia Aojesp com informações relevantes, numa viagem pelo Litoral Norte e 
locais próximos, como pontos interessantes para uma parada na estrada ou as maravilhas de Paraty, RJ. 

Se precisar de ajuda, quiser fazer críticas ou elogios, entre em contato conosco: Rua Tabatinguera, 140, Conj. 7 – 01020-
000, São Paulo, SP; telefones: (11) 3585-7804, (11) 3585-7805, (11) 3585-7808; turismo@aojesp.org.br; www.aojesp.org.br; 
fan pages: facebook.com/turismoaojesp & facebook.com/hotelcoloniaaojesp 

: Telefone 
: Central de Inf. Turísticas 
$: tarifas baixas 
$$: tarifas medianas 

$$$: tarifas altas 
: perfeito para casais 
: paisagem muito bonita 
 

 
 
 
Curta nossa fan page 


