Dicas da Cidade – Ubatuba SP
Chalé dos Caranguejos

Passeio de Barco
Vá por mim, somente um passeio de barco (6 horas) em Ubatuba, será capaz de lhe
proporcionar as melhores paisagens da nossa região. Por isso selecionamos um roteiro
sensacional para você, e o melhor de tudo é que o local de partida é ao lado do chalé.
Valor por pessoa: R$120 (R$100 barco fechado)
Mínimo 5 pessoas / Máximo 8 pessoas
Roteiro: Ilha da Rapada, Ilha das Couves, Ilha

Comprida, Ilha Rachada, Ilha da Pesca, Ilha dos
Porcos, Ilha do Prumirim, Praia do Félix/Português.
Parada para almoço na Ilha dos Porcos e do

Prumirim (possível alterar para a Praia da Almada).

Praias da Região Norte
Separamos um site que vai te ajudar a escolher a praia ideal
para o seu gosto. Desde praias desertas, com acesso um pouco
mais restrito, até praias perfeitas para família.
Clique para conferir: Praias da Região Norte

Praias da Região Sul
Aonde encontramos a maior parte das praias da cidade. Muitas
delas são acessíveis apenas por trilhas ou embarcações, mesmo
assim ainda continuamos com diversas opções, você vai amar!
Clique para conferir: Praias da Região Sul

Praias da Região Central
A Praia do Perequê-Açu, aonde se localiza o nosso chalé, está
entre as praias da região central. Elas são sempre uma boa saída
quando você está em busca de praticidade.
Clique para conferir: Praias da Região Central

Trilhas
Se você gosta de aventura não pode perder essa dica! Ótimas
trilhas para você fazer, com até 6 horas de caminhada.
Clique para conferir: Trilhas em Ubatuba

Cachoeiras
Essa dica não poderia ficar de fora! As cachoeiras de Ubatuba estão bem
distribuídas ao longo de toda costa. Algumas com acesso super tranquilo
e outras que devem ser feitas apenas com um guia de turismo.
Clique para conferir: Cachoeiras em Ubatuba

Bares & Restaurantes
Estabelecimento

Categoria

Faixa de Preço

Distância do Chalé

Pizzaria São Paulo

Italiana, Pizza

$$ - $$$

1,3 km

Manuê

Café, Sul-americana

$ - $$

1,7 km

Limoeiro

Brasileira, Bar, Frutos
do mar, Pub com cerveja
artesanal, Sulamericana

$$ - $$$

1,5 km

Sullivan

Brasileira, Pub com
cerveja artesanal, Bar,
Contemporânea

$$ - $$$

2,7 km

Burguer King

Fast food, Lanchonete

$ - $$

2,1 km

Peixe com Banana

Brasileira, Frutos do
mar, Sul-americana

$$ - $$$

2,4 km

Pistache Gelateria

Italiana

$$ - $$$

1,2 km

Jundu

Brasileira, Bar, Frutos
do mar

$$ - $$$

3,7 km

Bares & Restaurantes
Estabelecimento

Categoria

Faixa de Preço

Distância do Chalé

Bagus

Petiscos, Entradas, Pub

$$ - $$$

3,2 km

Raízes

Pizza, Frutos do mar,
Internacional,
Grelhados

$$ - $$$

4,1 km

Rei do Peixe

Brasileira, Frutos do
mar, Contemporânea,
Wine Bar, Restaurantes
que servem cerveja

$$ - $$$

2,4 km

Guarani

Japonesa, Brasileira,
Sushi, Frutos do mar,
Churrasco

$$ - $$$

2,4 km

Alecrim

Japonesa, Brasileira,
Frutos do mar, Sushi,
Grelhados

$$ - $$$

3 km

Shopping Porto Itaguá

Diversos

$ - $$ - $$$

3,3 km

Ki-Beirute

Libanesa, Oriente Médio

$ - $$

2,6 km

Festas Noturnas
Estabelecimento

Site

180°

http://180ubatuba.com.br/

Cafe de La Musique

https://cafedelamusique.com.br/pt/houses/ubatuba

Blues on The Rocks

http://www.bluesontherocks.com.br/

Areia Summer House

https://www.facebook.com/areiaubatuba

Arena Ubatuba (Morro da Prainha)

https://www.facebook.com/morrodaprainha

Mansão Tenório

https://mansaotenorio.com.br/

Espaço Verão

https://www.facebook.com/espacoveraoubatuba

Katedral Loungue

https://www.facebook.com/katedralounge

* Alguns eventos acontecem apenas em datas específicas, fique atento.

Projeto Tamar
Inaugurada em 1991, Ubatuba foi a primeira base instalada pelo TAMAR em
área de alimentação das tartarugas marinhas no litoral brasileiro. É a única
no Estado e uma das mais importantes, ao lado de Fernando de Noronha e
Praia do Forte.
O destaque é o aquário com praia artificial e visor panorâmico, onde o
visitante pode observar as tartarugas submersas. São cinco tanques de
observação de tartarugas marinhas e mais cinco terrários com tartarugas
terrestres e de água doce.
Clique para conferir: Projeto Tamar
Distância do Chalé: 3,6 km

Aquário de Ubatuba
O Aquário de Ubatuba é um empreendimento privado, fundado
em fevereiro de 1996 por um grupo de oceanólogos, tendo
como principais objetivos a educação e a pesquisa voltadas à
conservação do meio ambiente.
Clique pata conferir: Aquário de Ubatuba
Distância do Chalé: 2,7 km

Feira de Artesanato de Ubatuba
A Feira de Artesanato de Ubatuba fica na região central, no final da Avenida
Iperoig. Fica aberta todos os dias a partir de aproximadamente 19 horas.
As barracas dos artesãos são montadas sob uma estrutura coberta, que permite a
visita mesmo em noites de chuva. São dezenas de barracas com artesanatos dos
mais variados tipos. Além disso, conta com diversos serviços de alimentação ao
redor.
Distância do Chalé: 1,2 km

