
Passeio de Jeep 
 

O Jeep sai de Paraty com destino ao 
Parque Nacional da Serra da Bicaina. 
Após percorrer trilhas no meio da 
mata atlântica, visitaremos belíssimas 
cachoeiras como a da Pedra Branca, a 
mais bela da região, cenário natural 
para matérias fotográficas, encravada 
no meio da floresta com toda sua 
biodiversidade intocada, ótima 
oportunidade para observar várias 

espécies de pássaros da região e ter contato direto com a flora local 
incluindo uma das maiores arvores da região, o “Jequitibá”. 
Alem das cachoeiras visitaremos dois alambiques de cachaça, a exposição do 
Caminho do Ouro e uma exposição de bromélias. 
 
 

Cachoeira do Tobogã 
Cachoeira do Tobogã ou Cachoeira do 
Penha, fica na estrada Paraty-Cunha a 
10km da cidade. Uma trilha de 200m 
leva a um tobogã de pedra onde se 
pode deslizar até uma piscina natural.  
 
 
 
 

 
 
 
Poço do Tarzan 
Acima da Cachoeira do Tobogã, uma 
linda piscina natural com água 
cristalina. Rodeada de vegetação 
nativa com um pequeno bar com 
bebidas e lanches. Algumas pessoas 
aproveitam a oportunidade para 
saltar de uma grande rocha para nadar na piscina natural. 
 

 
 



 
 
Cachoeira da Pedra Branca 
Este e um lugar especial. A Cachoeira da Pedra Branca fica a 20km do centro 
da cidade, próxima a Fazenda 
Murycana. Os últimos 3km são 
acessíveis apenas por jipe ou a 
pé. As quedas d’água e as 
piscinas esculpidas na pedra 
são o charme do lugar. 
 

 
 
 
 

Poço dos Ingleses 
Uma última opção para nadar e 
relaxar. Fácil acesso e excelente para 
mergulhar, o poço é de água cristalina 
rodeado de vegetação nativa. 
 
 
 
 
 

 

 
Alambique de Cachaça Engenho D’Ouro 
Localizado no Município de Paraty, mais precisamente no KM 08 da estrada 
Paraty-Cunha, encravado em plena Mata Atlantica, em uma localização 
privilegiada. 
Lá a historia de confunde com a 
realidade diária. A física e a química 
são utilizadas na arte da 
transformação e a preservação da 
natureza traz um toque especial ao 
lazer. 
Acomodações simples e protegidas 
por Nossa Senhora da Penha, nos 
fazem lembrar do “tempo da vovó”. 
O amanhecer é um presente das belas imagens do vale. O entardecer é um 
convite para participar de reuniões com os amigos, contando os “causos” do 



passado e bebericando uma deliciosa “cachaça artesanal”, que é destilada no 
próprio local. 
Constantemente, convidados e visitantes (nacionais e internacionais) 
chegam ao local e acabam se surpreendendo com o trabalho, daquela gente 
humilde, que artesanalmente fabrica a farinha de mandioca e engarrafa a 
aguardente, que é envelhecida em tonéis de madeira. 

 
  

Alambique de Cachaça Pedra Branca 
O Sítio Pedra Branca, onde é produzida a cachaça está localizado em uma 
das mais belas regiões de Paraty, o vale da Pedra Branca. Região de natureza 
preservada, de belas cachoeiras e vistas para o mar e para a serra. O Sitio é 
cortado pela trilha da estrada da patrulha, trecho do antigo caminho do 

ouro, numa região de antigas 
fazendas produtoras de cachaça. É 
neste ambiente de historia e cultura, 
envolta pela Mata Atlântica e 
apreciando a beleza da baía de Paraty 
que nasce a cachaça Pedra Branca, a 
mais nova tradição de Paraty. 
 
 
 

 
 

Saída: 10:30 
Retorno: (aproximadamente) 16:00 
Saída com no mínimo 2 pessoas 
R$ 70,00 por pessoa durante a semana (almoço não incluso) 
R$ 80,00 por pessoa em finais de semana e Feriados (almoço não incluso) 
 


