Juquitiba / SP
Turismo de Aventura

Atividades de Aventura

Juquitiba

Atividades de Aventura
Rafting no Juquiá

O Rafting no Juquiá é reconhecido como o mais tradicional percurso para rafting no Brasil e
é indicado para iniciantes no esporte. O visual da Mata Atlântica é marcante e várias
espécies de pássaros são observadas durante a descida.

Operadora

Rafting no Alto Juquiá

O rafting no Alto Juquiá é uma alternativa para quem procura mais emoção em Juquitiba,
pois neste percurso o rio é mais forte em relação ao Rafting no Juquiá. O visual da Mata
Atlântica é marcante e várias espécies de pássaros são observadas durante a descida.

Operadora

Base de Apoio

Base de Apoio

Sítio Canoar

Atividade

Rafting no Juquiá

Rafting no Alto
Juquiá

Pont. no
Programa
+ Aventura
10
Pontos

10
Pontos

Sítio Canoar

Limitante

Indicação /
dificuldade

Duração /
percurso

Altura Mín.:
1,10m ou 6 anos
(1,40m ou 8 anos
quando o rio
atinge classe IV )

Iniciantes /
Corredeiras de
classe II a III (IV).

4h30 no total, 2h
no rio / 5,7 ou 7,6
km de percurso.

Altura Mín.:
1,40m.

Saber nadar /
Corredeiras de
classe II a IV (IV+).

5h no total, 2h no
rio / 5,5 ou 11,5 km
de percurso.

Mínimo de participantes /
horários
(eventos regulares)*
Sáb. Dom. e
Feriados

1 participante /
8h30h e 14h.*

Dias
Úteis

5 participantes /
8h30 e 14h.*

Sáb. Dom. e
Feriados

10 participantes /
8h30 e 14h.*

Dias
Úteis

10 participantes /
8h30 e 14h.*

Preço / O que Inclúi

R$ 110,00

Inclui equipamentos, instrutores, transporte
interno, seguro e infra-estrutura do Sítio Canoar.

R$ 150,00

Inclui equipamentos, instrutores, transporte
interno, seguro e infra-estrutura do Sítio Canoar.

* Dados referentes a eventos regulares (abertos a reservas de diferentes grupos de clientes). Nos eventos exclusivos é necessário um mínimo de 15 participantes e o cliente escolhe o horário (início entre 7h e 15h). Nos
feriados, os horários podem sofrer alterações.
Os números apontados indicam o mínimo de participantes para abrirmos uma operação e efetuarmos a primeira reserva. Nas reservas subsequentes, não existe número de participantes mínimo para reservar.

Juquitiba

Atividades de Aventura
Arvorismo no Sítio Canoar

O circuito de arvorismo do Sítio Canoar é cercado por árvores e margeia o rio Juquiá. Venha
desafiar seus limites verticais com toda estrutura e segurança e curtir uma linda vista
cercada da Mata Atlântica.

Tirolesa no Sítio Canoar

O circuito de tirolesa do Sítio Canoar proporciona grande emoção, atravessando o rio Juquiá
e o Sítio Canoar, em três etapas.

Base de Apoio

Operadora

Base de Apoio

Operadora

Sítio Canoar

Atividade
Arvorismo no Sítio
Canoar

Tirolesa no Sítio
Canoar

Pont. no
Programa
+ Aventura
7
Pontos

3
Pontos

Limitante
Altura Mín.:
1,30m.
Peso máximo:
110 kg.

Peso do
participante
entre 30,0 kg e
110,0 kg.

Sítio Canoar

Indicação /
dificuldade

Iniciantes / Fácil.

Iniciantes / Fácil.

Duração /
percurso

1h50 no total / 1h
no percurso.

1h no total / 20' no
percurso.

Mínimo de participantes /
horários
(eventos regulares)*
Sáb. Dom. e
Feriados

2 participantes /
das 9h30 às 16h.

Dias
Úteis

5 participantes /
das 9h30 às 16h.*

Sáb. Dom. e
Feriados

2 participantes /
das 9h30 às 16h.*

Dias
Úteis

5 participantes /
das 9h30 às 15h.*

Preço / O que Inclúi

R$ 75,00

Inclui equipamentos, instrutores, seguro e
infra-estrutura do Sítio Canoar.

R$ 40,00

Inclui equipamentos, instrutores e seguro
*É cobrada taxa de day use R$25,00 somente para
participantes que não realizarem outras atividades.

* Dados referentes a eventos regulares (abertos a reservas de diferentes grupos de clientes). Nos eventos exclusivos é necessário um mínimo de 15 participantes e o cliente escolhe o horário (início entre 7h30 e 16h).
Nos feriados, os horários podem sofrer alterações.
Os números apontados indicam o mínimo de participantes para abrirmos uma operação e efetuarmos a primeira reserva. Nas reservas subsequentes, não existe número de participantes mínimo para reservar.

Juquitiba

Atividades de Aventura
Trekking Juquiá

O Trekking Juquiá é um percurso de 3,5 km de trilhas cercadas por Mata Atlântica, acessadas
a partir do Sítio Canoar. Os participantes tem a opção de fazer o percurso acompanhados de
um Instrutor, ou utilizando mapa e bússola para orientação.

Um Dia de Aventura

Maximize sua exploração da Mata Atlântica pela água, terra e ar, fazendo rafting no Juquiá,
o mais tradicional percurso do país, atividades verticais no Sítio Canoar, base referência em
estrutura para esportes de aventura e trekking com possibilidade de uso de mapa e bússola.

Base de Apoio

Operadora

Base de Apoio

Operadora

Sítio Canoar

Atividade

Trekking Juquiá

Um dia de
Aventura

Pont. no
Programa
+ Aventura

Limitante

Sítio Canoar

Indicação /
dificuldade

Duração /
percurso
2h30 no total, 1h40
na trilha / 3,5 km de
percurso.

5
Pontos

Idade Mín.:
7 anos.

Iniciantes / Fácil.

15
Pontos

Altura Mín.:
1,30m .Peso do
participante
entre 30,0 kg e
110,0 kg.

Iniciantes/
Corredeiras de
classe I a II.

8h no total, 7h de
atividades.

Mínimo de participantes /
horários
(eventos regulares)*
Sáb. Dom. e
Feriados

2 participantes /
9h30 às 15h.

Dias
Úteis

5 participantes /
9h30 às 15h.*

Sáb. Dom. e
Feriados

2 participantes /
8h30.*

Dias
Úteis

5 participantes /
8h30.*

Preço / O que Inclúi

R$ 70,00

Inclui equipamentos, instrutores, seguro e
infra-estrutura do Sítio Canoar.

R$ 205,00

Inclui equipamentos, instrutores, transporte
interno, seguro e infra-estrutura do Sítio Canoar.

* Dados referentes a eventos regulares (abertos a reservas de diferentes grupos de clientes). Nos eventos exclusivos é necessário um mínimo de 15 participantes e o cliente escolhe o horário (início entre 9h30 e 15h
para o Trekking Juquiá e início entre 7h30 e 9h30 para Um Dia de Aventura). Nos feriados, os horários podem sofrer alterações.
Os números apontados indicam o mínimo de participantes para abrirmos uma operação e efetuarmos a primeira reserva. Nas reservas subsequentes, não existe número de participantes mínimo para reservar.

Juquitiba

Atividades de Aventura
Rafting Noturno no Juquiá

O Rafting Noturno no Juquiá traz uma nova percepção do rio e da mata. Sentidos menos
aguçados durante o dia passam a captar novas referências de sons, cheiros e contrastes, e a
emoção nas corredeiras se intensifica.

Rafting Desafio

O Rafting Desafio é uma opção de aprofundamento no esporte. Nesta atividade os participantes são treinados a conduzir o bote, liderando seu grupo de amigos. O percurso é o
mesmo do Rafting no Juquiá, onde o visual da Mata Atlântica é marcante e as corredeiras
amenas, ideais para iniciantes no esporte.

Base de Apoio

Operadora

Base de Apoio

Operadora

Sítio Canoar

Atividade
Rafting Noturno
no Juquiá

Rafting Desafio

Sítio Canoar

Pont. no
Programa
+ Aventura

Limitante

Indicação /
dificuldade

Duração /
percurso

10
Pontos

Altura Mín.:
1,10m ou 6 anos
(1,40m ou 8 anos
quando o rio
atinge classe IV ).

Iniciantes /
Corredeiras de
classe II a III (IV).

4h30 no total, 2h
no rio / 5,7 ou 7,6
km de percurso.

10
Pontos

Altura Mín.:
1,40m ou 8 anos

Saber nadar /
Corredeiras de
classe II a III (IV).

6h no total, 3h15
no rio / 5,7 ou 7,6
km de percurso.

Mínimo de participantes /
horários
(eventos regulares)*
Sáb. Dom. e
Feriados

10 participantes /
19h.

Dias
Úteis

10 participantes /
19h.*

Sáb. Dom. e
Feriados

5 participantes /
8h30.*

Dias
Úteis

5 participantes /
8h30.*

Preço / O que Inclúi
R$ 150,00

Inclui equipamentos, instrutores, transporte
interno, seguro, sinalizadores noturnos e
infra-estrutura do Sítio Canoar.

R$ 145,00

Inclui equipamentos, instrutores, transporte
interno, refresco, seguro e infra-estrutura do Sítio
Canoar.

* Dados referentes a eventos regulares (abertos a reservas de diferentes grupos de clientes). Nos eventos exclusivos é necessário um mínimo de 15 participantes e o cliente escolhe o horário (início entre 18h e 21h
para o Rafting Noturno no Juquiá e início entre 7h30 e 12h para o Rafting Desafio). Nos feriados, os horários podem sofrer alterações.
Os números apontados indicam o mínimo de participantes para abrirmos uma operação e efetuarmos a primeira reserva. Nas reservas subsequentes, não existe número de participantes mínimo para reservar.

Juquitiba

Atividades de Aventura
Rafting Sustentável

O Rafting Sustentável é a oportunidade de consciência ecológica no seu passeio. Além de
praticar rafting no mais tradicional percurso do Brasil, de modo seguro para iniciantes no
esporte, os participantes conhecem detalhes da Mata Ciliar e plantam árvores para
reflorestar as margens do rio Juquiá.

Base de Apoio

Operadora

Sítio Canoar

Atividade
Rafting
Sustentável

Pont. no
Programa
+ Aventura

Limitante

Indicação /
dificuldade

Duração /
percurso

Em
Breve

Altura Mín.:
1,10m ou 6 anos
(1,40m ou 8 anos
quando o rio
atinge classe IV )

Iniciantes e
intermediários /
Corredeiras de
classe II a IV (IV+).

5h15 no total, 2h
no rio / 5,7 ou 7,6
km de percurso.

Mínimo de participantes /
horários
(eventos regulares)*
Sáb. Dom. e
Feriados

25 participantes /
8h30 e 14h.*

Dias
Úteis

25 participantes /
8h30 e 14h.*

Preço / O que Inclúi
R$ 150,00

Inclui equipamentos, instrutores, transporte
interno, seguro, infra-estrutura do Sítio Canoar,
refresco, palestra e mudas para plantio.

* Dados referentes a eventos regulares (abertos a reservas de diferentes grupos de clientes). Nos eventos exclusivos é necessário um mínimo de 15 participantes e o cliente escolhe o horário (início entre 7h30 e 14h).
Nos feriados, os horários podem sofrer alterações.
Os números apontados indicam o mínimo de participantes para abrirmos uma operação e efetuarmos a primeira reserva. Nas reservas subsequentes, não existe número de participantes mínimo para reservar.

Contato

Atividades de Aventura

Segunda à sexta das 9 ás 18h: (11) 2856.5777 - Finais de semana e feriados: (11) 4682.1382 / 99934.2903

canoar@canoar.com.br

www.canoar.com.br

