
ROTEIRO PACOTE AVENTURA 

 

1º DIA 
 20:00 - Saída de SP (Estação Tiete do Metro) 

 22:00 - Chegada ao Hotel Marina Bella 

 

2º DIA 

 07:00 - Café da Manhã 

 08:00 - Saída Hotel para a Serra do Lopo 

 09:00 - Inicio das Aventuras 

• Caminhada na Serra do Lopo visita a 
� Pedra das Flores 
� Pedra do Cume 

• (OPCIONAL) Rappel (40 metros) 2 descidas por pessoa. 

• Mirante (rampas de Asa Delta) vista de Joanópolis-SP e Extrema-MG 

 15:30 - Parque Jaguari com visita a Cervejaria Extremosa  

 17:00 - Visita ao Sitio Paraíso do Shimeji 

� Conhecer como são produzidos os cogumelos shimeji e cogumelo do Sol 
� Ateliê das Pedras 
� Mergulho na cachoeira 

 18:00 Retorno ao Hotel Marina Bella 

 19:00 Jantar com musica ao vivo 

 

3º DIA 
 07:00 - Café da Manhã 

 08:30 - Saída do Hotel 

 09:00 - Passeios 

• Caminhada Pico Lobo Guara 

• Visita a Produtores Rurais 

� Apiário 

� Cachaçaria Empyreo 

� Parque Cachoeira do Salto 

 13:00 - Retorno Hotel 

 13:30 - Almoço 



 15:30 - Check-out 

 16:00 - Visita a Fazenda Vera Cruz (produtora de queijos e doces) 

 17:30 - Embarque e retorno para a SP 

***A programação acima poderá sofrer modificações devido a fatores climáticos, de acesso ou 
que possam interferir na segurança dos participantes. 
 

 
 

RAPPEL (Opcional R$ 60,00 por pessoa) 
 
QUAL A ALTURA DO RAPPEL? 40 metros. 

O QUE ESTÁ INCLUSO?   Instrutor, equipamento de segurança,    

      uma pequena trilha e seguro de vida. 

OPERADORA DO RAPPEL  Radix 

 

http://www.extrematur.com.br/atrativos/rappel-pedra-das-flores/ 

http://www.radixaventura.com.br/ 

 

TRILHA PEDRA DAS FLORES. 
Nesta formação pode-se avistar a Cachoeira dos Pretos (154m de queda) acima de Joanópolis. 

Altura: 1666m 

Curiosidade: No inverno há a floração do Amarilis, tingindo a pedra de vermelho num 

espetáculo de rara beleza. 

 

 Nível de dificuldade - Física: Média (Nível I)  l  Técnica – Média (Nível I). 

 Duração: 2h a 2:30h. 4km Ida e volta 

  

http://www.extrematur.com.br/atrativos/trilha-pedra-das-flores-cume/ 

 

TRILHA DO CUME. 
360° de vista panorâmica. Indescritível! 

Realmente de tirar o fôlego (A subida também). Em dias claros, sem nevoas pode-se avistar 

São José dos Campos e o Pico do Jaraguá, além de oito cidades. 

Altura: 1780m 

Curiosidade: A Pedra do Cume também é conhecida como Pico do Lopo ( Dois passeios em 

um só) 



 Nível de dificuldade - Física: Média a difícil  l  Técnica – Média (Nível I). 

 3h a 4h. 6km Ida e volta. 

 

Indicação - Exige apenas disposição para caminhar. 

http://www.extrematur.com.br/atrativos/pedra-cume/ 

 

MIRANTE / RAMPAS DE VOO LIVRE 
Na Serra do Lopo; vista panorâmica da cidade e da Represa do Jaguari, em Joanópolis; mata 

preservada e rampas para vôo livre, ponto de partida para várias trilhas; no seu topo 

 

http://www.extrematur.com.br/atrativos/rampas-de-voo-livre-asa-delta/ 

 

PARQUE DO JAGUARI 
Um importante atrativo turístico que está disponível para visitação pública com todas as 

características que a natureza pode oferecer. Possui uma infra-estrutura de apoio aos 

visitantes composta de portal de informações, estacionamento, restaurante, playground, 

aparelhos de ginástica, sanitários, trilhas para caminhada na margem do rio Jaguari, queda d 

água, decks, etc. 

A cachoeira não é apropriada para banho, pois tem um correnteza muito forte. 

Petiscaria Extremosa. Iremos provar uma cerveja artesanal feita no local 

 

http://www.extrematur.com.br/atrativos/parque-mun-da-cachoeira-do-jaguari/ 

 

PICO DO LOBO GUARÁ 
Com um incrível visual panorâmico do alto de seu cume rochoso, de onde é possível ter uma 

belíssima vista 360 graus das serras vizinhas, o Pico do Lobo Guará recebe praticantes de 

vôo livre o ano inteiro.  

 

http://www.extrematur.com.br/atrativos/pico-do-lobo-guara/ 

 

PARQUE CACHOEIRA DO SALTO 
Possui uma infra-estrutura de apoio aos visitantes, composta de portal de informações, 

estacionamento, restaurante, lanchonete, loja de artesanato, playground, aparelhos de 



ginástica, quiosques, sanitários, trilha de acesso à ilha, mirante natural e área de descanso. A 

cachoeira não é apropriada para banho pois tem um correnteza muito forte. 

 

http://www.extrematur.com.br/atrativos/parque-mun-da-cachoeira-do-salto/ 

 

 

PRODUTORES RURAIS 

Cachaçaria Empyreo 

Um lugar agradável às margens do Rio Jaguari, junto à natureza, conta com playground. A 

grande atração é conhecer todo o processo de produção de uma verdadeira cachaça 

artesanal de Minas Gerais onde o visitante pode degustar. O empreendimento faz parte 

do Roteiro Gastronômico de Extrema. 

 

http://www.extrematur.com.br/atrativos/cachacaria-empyreo/ 

 

Apiário Flor Brazil 

Venha conhecer e degustar produtos à base de mel tais como: hidromel, destilados, molho de 

pimenta com cachaça e mel, vinagre de hidromel, mel composto com ervas, chocolate e 

amendoim, pomada de própolis com ervas, sabonete glicerinados com própolis, sabonete 

líquido, xampus e condicionadores com mel e babosa, aromas ambientais em homenagem à 

Extrema, dentre outros produtos. 

Entenda como funciona uma colméia e como são fabricados alguns produto através de uma 

fascinante viagem no mundo das abelhas e do néctar das flores na forma de mel. 

 

http://www.extrematur.com.br/atrativos/apiario-flor-brazil/ 

 

Paraíso do Shimeji & Ateliê das Pedras 

O Paraíso do Shimeji encontra-se numa área de muito verde, flores e quedas d´água. Nesse 

cenário paradisíaco os proprietários cultivam algumas variedades de cogumelos, dentre eles, 

o Cogumelo Medicinal do Sol o Shimeji e o Shitake. Sempre pesquisando novas formas de 

aproveitamento dos cogumelos como alimento funcional, o espaço oferece os deliciosos 

antepasto e geléia de shimeji, sorvete e lingüiças com shimeji. 

Ateliê das Pedras 



A lapidação é uma prática antiga onde a criação corre solta, tendo as pedras minerais do 

mundo todo como base para a confecção de brincos e pingentes. 

Um espaço para um agradável passeio, unindo arte, natureza e saúde. 

 

http://www.extrematur.com.br/atrativos/paraiso-do-shimejiatelie-das-pedras/ 

 

Fazenda Vera Cruz 

Venha conhecer e degustar deliciosos queijos. Você ira visitar uma fazenda de queijos 

conhecer a simpática Extremense Cris do Queijos, escutar sua historias. Ter  oportunidade de 

ver as vaquinhas bem de perto e acompanhar a ordenha (depende do horário da visita). 

Conhecer como são produzidos os queijos e doces. 

 

http://www.extrematur.com.br/empreendimentos/laticinio-santa-isabel/ 


