
  
Venha participar desta aventura: Rafting e Trilha em São Luiz do Paraitinga  

Os Departamentos de Esporte e Turismo promovem a dobradinha no dia 05 de 
novembro. Haverá duas opções de atividades: rafting e trilha do Poço do Pito, 
ambos em São Luiz do Paraitinga. Para os mais radicais, um rafting no Rio 
Paraibuna, no trecho Brazadão.  

A descida em botes infláveis, que comportam cinco pessoas mais o condutor, dura 
quatro horas e passará por corredeiras de níveis I, II, III, IV e IV+. Haverá uma 
parada para pic nic à beira do rio. Para aqueles que não desejam tanta adrenalina, 
haverá opção da trilha do Poço do Pito, de nível médio de dificuldade. São 
8.000m, com duração média de quatro horas. Percorre uma bela paisagem ao 
longo do rio Paraibuna, em floresta secundária, passando pela Pedra do Lajeado, 
e chegando até a cachoeira do mesmo nome. Há uma piscina natural para 
banhos.  

Há possibilidade de observar o peixe Pirapitinga promovendo saltos para apanhar 
insetos e frutas silvestres. 
Após as atividades, está incluso um almoço em São Luiz do Paraitinga. 
Obs.: mínimo de 5 pessoas para ocorrer o rafting.   

PROGRAMAÇÃO: 
05 de novembro de 2016 (sábado) 
4h – Saída da APCD Central 
8h – Rafting 
9h – Trilha do Poço do Pito 
Almoço após o término das atividades 
17h30 – Retorno para São Paulo  

INCLUI: Transporte, almoço, lanche de trilha (para quem optar pela trilha) e 
seguro viagem.   

VALORES DOS PASSEIOS POR PESSOA 
RAFTING R$ 437,00 02 x R$ 218,50 01/OUT/NOV 
TRILHA R$ 184,00 02 x R$ 92,00 IDEM 

 

Mais informações e reservas: 
Departamento de Esportes: (11) 2223-2429 
Departamento de Turismo: (11) 2223-2385    



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

