


Estamos a cerca de 1:30h de São Paulo apenas isso das aventuras 

mais incríveis da sua vida.

Seguindo essa frase vimos a necessidade de um projeto voltado 

apenas para turismo em Boituva e na região; sendo ela uma região 

com um leque totalmente amplo para aventura, calmaria e o que o 

turista precisa e procura. O I Love Boituva procura ser um lugar para 

turistas e até mesmo publico da cidade e região, vamos de um dia 
agitado até um dia de calmaria com um piquenique.



▸ Roteiros Sugeridos 

▸ Sem preocupações 

▸ Lugares para todos os gostos

O objetivo principal é deixar a vida do turista mais

leve e divertida.



#ilovebtv



Experimente a emoção da queda livre a mais de 200km/h com 

profissionais experientes, muita segurança e usando equipamentos de 

última geração.

“Com apenas 10 minutos de treinamento, você e sua galera estarão 

prontos para curtir a maior aventura da suas vidas, saltando 

acoplados a um instrutor experiente, em um paraquedas especial para 

saltos com duas pessoas. Além da emoção de quase um minuto em 

queda livre, descubra a sensação de pilotar o paraquedas durante um 

voo que dura cerca de 5 minutos.”



Um inesquecível passeio de balão, voo de aproximadamente 40 min a 

1 hora, apreciando as paisagens e curtindo a tranquilidade de um voo 

de Balão.

“Nosso passeio é indicado para todos que querem fugir da rotina e 

apreciar uma bela vista.. Trabalhamos com balões novos e vistoriados, 

pilotos devidamente habilitados pela ANAC e com experiência no voo 

de Balão.”



A Eko Natural é uma empresa especializada em Esportes de 

Aventura, fundado com uma filosofia de trabalho voltada à 

segurança das suas atividades e dos clientes, conta com uma 

equipe altamente qualificada e especializada para tornar a sua 

experiência inesquecível.



Conheça o passo-a-passo da produção de uma das cervejas mais 

apreciadas do país; Da chegada da cevada ao envase, o visitante 

vivencia o minucioso trabalho dos mestres cervejeiros e descobre 

as razões que fazem da cerveja um líquido tão especial.



Tour para conhecer sobre a história da fazenda e produção de 

cachaça. Produtos disponíveis para venda no fim do tour.



Passeio na fazenda para conhecer os vários tipos de gados, o 

local onde ficam, como é a alimentação deles, e no fim um menu 

degustação das carnes com cortes especiais produzidas no local. 



Para conhecer o parque e animais, e a horta do abacaxi de 

boituva, fruto aqui da cidade. O Zoológico é uma boa opção para 

a garotada observar os animais sem enfrentar as costumeiras 

filas que se formam no zoo da capital paulista.



Culinária de qualidade, com o tradicional file de peixe. Orientação 

no local como pescar, pesca, vara molinete ou bambu + isca. 



Uma infraestrutura completa para seu lazer e segurança! Comida 

saborosa nos quiosques, pastelaria e restaurante, 

estacionamento gratuito, guarda-vidas e monitores treinados, 

ambulatório, vestiários e fraldário.



1,3Km de percurso (Trilha) ida e volta, necessita subir de carro 

(visitante) pois a trilha fica no alto da serra Araçoiaba, em 

aproximadamente 1h30 minutos de caminhada, trilha de nível 

baixo de dificuldade, dentro da Mata Atlântica . Passa pelo Sítio 

Arqueológico de Afonso Sardinha (1589), Ribeirão do Ferro 

(Riacho com pequena queda de água ) e monumento a Visconde 

de Porto Seguro (Mirante). 



“ A ausência de grandes edifícios garante com 
que o protagonista de sua estadia seja o céu! A 
natureza e a programação ao ar livre favorecem a 
diversão em família! Isso sem falar das opções 
gastronômicas divinas!



Com o I Love Boituva


