
3 HORAS DE CARRO DO 
AEROPORTO INTERNACIONAL  
DE GUARULHOS

+ DE 40 PRAIAS

94% MATA ATLÂNTICA 
PRESERVADA

TRILHAS

CACHOEIRAS

COMUNIDADES TRADICIONAIS 
CAIÇARAS

+ DE 390 ESPÉCIES DE AVES

12 ESPÉCIES DE BALEIAS E 
GOLFINHOS

15 PONTOS DE MERGULHO

Partindo da balsa Partindo da Vila

Vila: 6,5 km

Perequê: 2 km

Jabaquara: 20 km

Curral: 8 km

Ponta da Sepituba: 20 Km

Balsa: 6,5 km

Perequê: 4,5 km

Jabaquara: 13,5 km

Curral: 14 km

Ponta da Sepituba: 26,5 Km

Ilhabela é um dos principais destinos de natureza do Brasil.  
A cidade encanta a todos com mais de 40 praias paradisíacas, 
rica flora que abriga árvores centenárias e espécies raras em 
sua fauna diversificada, além de belas cachoeiras. A cidade 
possui 94% de Mata Atlântica preservada e abriga o Parque 
Estadual de Ilhabela, a maior reserva insular de Mata Atlântica 
do planeta, considerado Patrimônio Natural e Reserva da 
Biosfera pela UNESCO.

O imaginário dos turistas é estimulado com a rica história, 
cultura caiçara, lendas e estórias de piratas e tesouros. Para 
completar a experiência daqueles que visitam a ilha, a cidade 
conta com mais de 5.000 leitos em meios de hospedagem, 
além de variada gastronomia.

Ilhabela é o destino perfeito para quem deseja descansar à 
beira-mar, ouvindo o som dos pássaros, ou para os que buscam 
aventura, diversão e entretenimento. Entre as atividades que 
o arquipélago proporciona estão os esportes aquáticos e o 
mergulho, praticado em locais como o Santuário Ecológico 
da Ilha das Cabras e em naufrágios. Devido a sua geografia 
privilegiada e ventos constantes ao longo do ano, a cidade é 
conhecida como a Capital Nacional da Vela.

Na ilha também é possível praticar o birdwatching e avistar 
aves raras. O arquipélago abriga as dez maiores montanhas 
insulares do país, com picos que ultrapassam 1.300 metros 
de altura, cobertos pela Mata atlântica, além de área de 
mangue e extensa faixa costeira. Tais características do relevo 
proporcionam a ocorrência de rica avifauna, com destaque para 
o papagaio-moleiro, eleito a ave símbolo de Ilhabela.

Outra importante atividade é o Turismo de Observação de 
Baleias e Golfinhos. A espécie que mais se destaca é a baleia-
jubarte, famosa por seus saltos e acrobacias. Ela é uma baleia 
migratória, que todos os anos viaja cerca de 5000 km desde a 
região subantártica das Ilhas Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich 
do Sul, onde se alimentam, até a região de Abrolhos na Bahia, 
buscando águas mais quentes para a reprodução. Em Ilhabela 
elas estão de passagem e costumam ser mais vistas entre os 
meses de maio e agosto.

Fazer uma das muitas trilhas da ilha permite intenso contato 
com a Mata atlântica, ideal para quem busca bem-estar, vida 
ao ar livre ou aventura. Também é possível aventurar-se de 
jipe num passeio off-road até Castelhanos, aproveitar a grande 
variedade de eventos culturais, esportivos ou gastronômicos 
realizados ao longo do ano, ou mesmo casar-se numa 
cerimônia “pé na areia”, com um cenário digno de cinema. 
Linda, acolhedora e segura, Ilhabela é um dos 65 Destinos 
Indutores do Turismo Brasileiro, estando consolidada  
no cenário turístico nacional.

ILHABELA,  
SINTA A NATUREZA O turismo náutico permite conhecer praias 

paradisíacas acessadas somente de barco,  
seja em passeios privativos, escunas ou charter. 

A ilha é também um dos principais portos de 
cruzeiros marítimos, recebendo milhares 
de passageiros todos os anos.

A vela é muito tradicional na cidade.  
Além de aprender a velejar, é possível 
experimentar outros esportes aquáticos  
como o kitesurf, o windsurf, o surf, o Stand Up 
Paddle, o caiaque recreativo e oceânico,  
o surfski e a canoa havaiana.

MAR E MERGULHO

DISTÂNCIAS DENTRO DE ILHABELA:

FAZENDA ENGENHO D’ÁGUA

CACHOEIRA DO VELOSO

turismoilhabela.com

Referência: Portal Arquipélago Ilhabela.

PRAIA DO BONETE

Para quem pratica o birdwatching,  
a ilha conta com diferentes hotspots,  
guias especializados e mais de 390 espécies 
registradas. 

Há quem prefira somente ouvir o canto das 
aves enquanto pratica atividades como yoga 
ou esportes outdoor, para quem a natureza 
é uma excelente fonte de inspiração, 
saúde e bem-estar.

Em Ilhabela há eventos durante todo o ano, 
sejam eles voltados ao entretimento, esporte 
ou gastronomia. Basta conferir a agenda de 
eventos, se programar e curtir o arquipélago. 

A cidade é um dos principais destinos de 
casamentos do Brasil. Além de belas 
paisagens para um casamento dos sonhos, 
há infraestrutura completa e serviços 
especializados para atender a diferentes 
perfis de cerimônias e festas.

O turismo gastronômico é fruto da 
riqueza cultural, que proporcionou grande 
variedade de temperos, receitas e sabores.  
São centenas de restaurantes,  
bares e cafés que conquistam 
os paladares mais exigentes.

O mar da ilha guarda naufrágios, mistérios, 
histórias e muita vida. O mergulho pode ser 
praticado em mais de 15 pontos de Ilhabela,  
nos quais a visibilidade pode chegar a até  
20 metros. 

A Vila é o centro histórico e guarda em 
sua arquitetura muitos traços do período 
colonial. Com uma grande variedade de bares, 
restaurantes, sorveterias, lojas de souvenires,  
é uma ótima opção para passeio com a  
família ou amigos.

A Fazenda Engenho D’água foi um dos 
principais engenhos de cana de açúcar do litoral, 
construída ente o final do século XVIII e início 
do século XIX. A sede está aberta à visitação, 
sendo um dos principais atrativos culturais de 
Ilhabela.

Já o turismo de base comunitária 
permite conhecer o dia a dia do povo caiçara e 
viver a experiência de visitar um cerco, aprender 
a preparar pratos típicos da culinária local e 
fazer redes de pesca.

HISTÓRIA, CULTURA 
E VIDA NA ILHA

Ilhabela é um dos grandes destinos de 
ecoturismo e turismo de aventura 
do Brasil. Trilhas levam o visitante a dezenas 
de cachoeiras, praias isoladas e comunidades 
tradicionais caiçaras, podendo ser praticados  
o hiking e o trekking.  

Já o Pico do Baepi é o destino ideal para  
praticar o montanhismo. A trilha possui 7 
,2 km (ida e volta), requer o acompanhamento 
de guia e é considerada de nível difícil devido 
principalmente à altitude, que chega a 1.017m. 

TERRA, FLORESTA  
E MONTANHA

Ilhabela possui uma das maiores 
biodiversidades do Brasil, são 12 espécies de 
cetáceos registrados, que fazem do turismo 
de observação de baleias e golfinhos 
uma atividade muito procurada.  

E para melhorar ainda mais a experiência do 
visitante, Ilhabela se tornou a primeira base do 
Instituto Baleia Jubarte no Sudeste do Brasil,  

que além de montar um 
espaço interpretativo, também 
realiza um importante trabalho 
de pesquisa e conscientização 
ambiental.

Agências de receptivos locais oferecem 
passeios off-road para Castelhanos. 
Depois de aproveitar a aventura de jipe 
em meio à Mata Atlântica, o turista chega 
na praia, que abriga duas comunidades 
tradicionais caiçaras. 

A mesma estrada é bastante utilizada  
pelos praticantes de mountain bike.  
A sequência de curvas, descidas e  
subidas é compensada pelas belas  
paisagens e pela satisfação de  
chegar na praia.
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PRAIA DOS CASTELHANOS
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