
Serra 
Negra

Dicas e sugestões de 
passeios 



Voo de Parapente
Valor R$ 350,00 com filmagem Go Pro

Duração Máxima: 25 Minutos

Contato (19) 99637-6542



Família Silotto
Vinícola e Alambique Família Silotto 

Tradição desde 1934

Vinhos e Cachaças Artesanais

Segunda a Domingo e Feriados das 

09:00h as 18:00hs

Visita aos ambientes e degustação 

gratuita

Loja com nossos produtos artesanais

Contato:

(19) 99775-3052 

(19) 99775-5028



Disneylândia dos Robôs
Fundada em 22 de Julho, 1988

Funcionamento:
Todos os dias* das 10 às 17hs

(Inclusive feriados)
*Fechado as terças-feiras.

Valor da entrada:
Adultos R$20,00

Crianças, Estudantes
e Idosos R$10,00

- Não aceitamos cartões
- Aceitamos PIX

Contato 

3892-3716



Trenzinho Maria 
Fumaça

Percurso:

São aproximadamente 8km rodados pelas 
ruas de Serra Negra, passando pelos 

principais pontos turísticos da cidade e 
fazendo uma parada programada de 10 

minutos nas fontes medicinais Santo 
Agostinho e Santa Luzia.

Duração: 50 Minutos

Horários de funcionamento:

Sábados, Domingos e Feriados 09:00h às 
17:00h - Última saída às 16:00h

Férias de Janeiro e Julho - Todos os Dias

* Saídas a cada 10 minutos.



Balneário Spa

• Massagem relaxante R$ 75,00 ( 30 minutos)

• Sauna R$ 40,00 

• Banho com sais na banheira com 

hidromassagem R$ 50,00 (20 minutos)

Outras opções e informações:

(19) 99897-2872

Email: balnearioserranegra@gmail.com



Thermas Hot World

Venha conhecer a diversidade das 
piscinas de águas quentes que 

oferecemos!
Escorregadores, toboáguas, 

cascatas, jatos d’água, castelo 
Encantado, Ofurô Gigante, Baldão de 
1250 litros, amplo e moderno Espaço 

Baby and Kids, além do Espaço 
Malibu com mais de 3mil metros de 
área construída, e tudo com águas 

quentinhas.

Contato

WhatsApp: (11) 5199-7016

www.thermashotworld.com.br



Teleférico
O trajeto, feito em cadeirinhas, tem 
1.400 metros de extensão e dura 15 
minutos. O ponto final é o Pico do 
Fonseca, a mais de mil metros de 
altitude e que abriga a estátua do 
Cristo Redentor, de 18 metros de 

altura. Um mirante aos pés da 
imagem descortina vista panorâmica 

da região. Desfrute de um passeio 
inesquecível !

Ingressos Ida e Volta R$ 20,00/ Pessoa



Alto da Serra

O Alto da Serra, atração localizada na estância 
hidromineral de Serra Negra, no Circuito das 

Águas Paulista, oferece uma vista panorâmica de 
dez cidades da região a uma altitude de 1.310 

metros. O acesso ao local é feito pela Rua 14 de 
julho e o ponto turístico possui diversos atrativos 

aos visitantes.

Após uma revitalização realizada no ano passado, 
a atração conta com praça de alimentação, 

sanitários, mirantes e salas de apoio em 
contêineres para os praticantes de voos.

Com uma vista privilegiada do pôr do sol, o Alto 
da Serra impulsiona o setor turístico na cidade e 
promove voos de parapente e asa-delta, já que a 

área rodeada por montanhas é considerada o 
ponto ideal para a prática dos esportes nas 

alturas.


