ROTEIRO
PRAIAS:
1- Tabatinga – a 500 metros do apartamento.
2- Desertas – Acesso via estrada de terra a 300 m do apartamento,
entrada a esquerda:
A) Figueira – 1ª praia – descer aproximadamente, 100m (deixar o
carro, caminhar 50m).
B) Mirante – Após a entrada da primeira praia da figueira, mais
100m a frente.
C) Ponta Aguda – 2ª praia – a 200m, virar à direita (estacionamento
na praia).
D) Mansa – Acesso por trilha, a partir da praia ponta aguda, lado
esquerdo (caminho curto).
E) Lagoa – da praia da Ponta Aguda, seguir reto até o final da
estrada. Deixar o carro e caminhar por trilha 500m, à direita.
Chegando a praia do lado esquerdo, há uma lagoa de água doce.
3- Caçandoca – Sentido Ubatuba, passa o Posto Esso, mais 200m,
entrada a direita, estrada de terra. Seguir a estrada até o final. Por
trilha através da praia caçandoca ao lado direito, acesso praia da
Caçandoquinha. Ao lado esquerdo praia do pulso. Praias arborizadas,
boa qualidade de água e areia.
4- Maranduba – As margens da Rio – Santos, sentido Ubatuba, 500m
após Posto Esso.
5- Sape – Mesmo sentido, 500m após Maranduba.
6- Lagoinha – Entrada “Portal Salga”, mesmo sentido 1000m, após
Maranduba, trata-se de condomínio com portaria, mas é permitida a
entrada de turista, praia arborizada, ótima qualidade de água e areia.
7- Domingas Dias, Lazaro e Sununga – Sentido Ubatuba (Gruta que
Chora).
8- Fortaleza – Entrada no Refúgio do Corsário.
9- Praia Grande – As margens da Rio – Santos, antes de Ubatuba.

Sentido Caraguatatuba:
Praias:
1- Mococa – Passando o posto rodoviário.
2- Cocanha – Ao lado da Mococa.
3- Massaguaçu – Praia as margens da rodovia Rio – Santos.

Cachoeiras:
Sertão da Quina – (Três cachoeiras). Na Maranduba, entrada no
centro comercial.

Passeios:
1- Ilha Bela – 46 km do apartamento. Sentido Caraguatatuba –
São Sebastião. Travessia de balsa no canal de São Sebastião
(Petroleiro).
2- Parati – 86 km do apartamento – Sentido Ubatuba – Ver
“Praia da Fazenda” (ecológica), “Casa da Farinha” (com
cachoeira).
3- Passeios de escuna – (Saco da Ribeira) “Ilha Anchieta”,
reserva ecológica.
4- Centro de Ubatuba - Projeto Tamar – Aquário (Tartaruga).
Noite – Caraguá: Centro 18 km: Restaurantes, Jardins, Shopping, Feiras
Artesanais, Shows, Lojas e Supermercados.

