
Hospedagem
Turismo de Aventura em Juquitiba

Pousada Cachoeira do França 
www.pousadacachoeira.com.br Situada na margem da Represa do França com destaque para piscinas e excelente estrutura de lazer.

Capacidade

Distância de SP / Sítio Canoar

Reservas

Indicação Hospedagem e infra-estrutura

Preços para �nais de semana

Famílias, igrejas e amigos

130 pessoas em 14 Chalés e 1 alojamento

92 km ida e 92 km volta / 20 km ida 
e 13 km volta

(11) 4684.1534

Chalés com churrasqueira ,TV e frigobarr / 3 piscinas e esquibunda / 
Quadras de futebol e vôlei de praia / Bocha / Pedalinho / Caiaques / 

Salões de Jogos e festas / Playgroung e Brinquidoteca / Trilha 
ecológica / Quiosques com churrasqueiras / Passeios de Barco.

Chalés: R$ 80,00/pessoa com café da manhã 
ou R$ 110,00 com pensão completa. 

Alojamentos (valor sob consulta). Não inclui enxoval.

Pousada Grande Vida 
www.pousadagrandevida.com Cercada pela Mata Atlântica, conta com ótimas opções de lazer, com ênfase no turismo rural.

Capacidade

Distância de SP / Sítio Canoar

Reservas

Indicação Hospedagem e infra-estrutura

Preços para �nais de semana

Famílias  e amigos

54 pessoas em 5 suítes e 4 casas

92 km ida e 70 km volta / 23 km ida 
e 21 km volta.

(11) 46831.687

TV e DVD nos quatos e suítes / Cozinha completa nas casas / Lago 
para pesca / Campo de Futebol / Quadras de Tenis e Vôley / 

Playground / Sauna / Piscina / Cavalos para passeios / Trilha / Salão 
de jogos / Salão social / Churrasqueiras / Fazendinha com 

diversos bichos.

Suítes: R$ 75,00/pessoa sem enxoval ou
 R$ 90,00/pessoa com enxoval /// 

Casas: R$ 65,00 sem enxoval ou R$ 80,00/pessoa com enxoval. 
Inclúi café da manhã. 



Pousada Marina Juquitiba 
www.juquitibaaventura.com.br Situada na margem da Represa do França, proporciona ótimas opções para atividades nauticas.

Capacidade

Distância de SP / Sítio Canoar

Reservas

Indicação Hospedagem e infra-estrutura

Preços para �nais de semana

Famílias, amigos e pescadores

43 pessoas  em chalés, suítes e igloos

92 km ida e 92 km volta / 20 km ida 
e 13 km volta

(11) 4684.1393 / 9535.0635

Chalés com cozinha, TV e churrasqueira / Redário / Sauna / 
Piscina / Salão de jogos / Playgroung / Área para Camping e Motor 

Homes / Locação de barcos para pesca com e sem motor / 
Passeios pela represa.

Chalés: R$ 60,00/pessoa /// Suítes ou Igloos: R$ 50,00/pessoa
Camping: R$ 25,00/pessoa. 

Para fornecimento de enxoval acrescentar R$ 10,00/pessoa. 
Inclui café da manhã simples.

Pousada Morada da Lua
www.moradalua.com.br Espaço alternativo voltado principalmente a cultura naturologista e medicina alternativa.

Capacidade

Distância de SP / Sítio Canoar

Reservas

Indicação Hospedagem e infra-estrutura

Preços para �nais de semana

Famílias, amigos e grupos alternativos

70 pessoas em 6 lofts, 3 chalés e 1 casa.

89 km ida e 76 km volta / 20 km ida 
e 18 km volta.

(11) 3405.7602 / 4683.1935 / 9657.7320

TV e cozinha nas acomodações / Lago para pesca / Sauna / Piscina 
com pergolado coberto com vidro / Espaço Gourmet para 100 

pessoas / Salão de jogos / Sala de evento (100m2) / Churrasqueira / 
Lareira ao ar livre com teto de vidro / Caminho de pedras úmidas / 

hidromassagem  (pgto à parte) / Sala de massagem.

Casa: R$ 40,00/pessoa (para 12 a 20 pessoas)
Lofts: R$ 120,00/2 pessoas

Chalés: R$ 140,00/2 pessoas. 
Não é fornecido enxoval.

Hospedagem
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Rio Selvagem
www.rioselvagem.com.br Atendimento exclusivo a grupos para hospedagem e day use em eventos.

Capacidade

Distância de SP / Sítio Canoar

Reservas

Indicação Hospedagem e infra-estrutura

Preços para �nais de semana

Igrejas e empresas

170 pessoas em 15 chalés e 2 alojamentos

85 km ida e 80 km volta / 8 km ida 
e 6 km volta

(11) 4682.2064 / 4681.4182

TV e cozinha nas acomodações / Lago para pesca / Sauna / Piscina 
com pergolado coberto com vidro / Espaço Gourmet para 100 

pessoas / Salão de jogos / Sala de evento (100m2) / Churrasqueira / 
Lareira ao ar livre com teto de vidro / Caminho de pedras úmidas / 

hidromassagem  (pgto à parte) / Sala de massagem. 

Day use a partir de R$ 60,00 (inclui café da manhã, almoço e lanche 
da tarde) e Pernoite a partir de R$ 75,00 (inclui café da manhã, 

almoço e jantar) para mínimo de 40 pessoas.
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Contato
Turismo de Aventura em Juquitiba

Segunda à sexta das 9 ás 19h: (11) 2856.5777 - Finais de semana e feriados: (11) 4682.1382 / 99934.2903 / 99934.4286

canoar@canoar.com.br www.canoar.com.br


