MAIS INFORMAÇÕES PARA TORNAR SUA EXPERIÊNCIA AINDA MELHOR!

Aqui apresentamos detalhes da operação de bike.
Caso ainda tenha dúvidas, pode nos contatar através do Whatsapp do
Legado das Águas: +55 11 97278-3855.
Valor*: O valor por pessoa/grupo depende do pacote. O valor da taxa de
visitação é de R$ 30 reais por pessoa para ter acesso à estrada, trilha suspensa
do Cambuci, Viveiro de Plantas e trilha suspensa da Figueira Brava. Ao longo
do percurso, existem atrativos (caiaque, trilhas e cachoeiras), que, para ter
acesso, é necessário adquirir o ingresso separadamente. Dentro do pacote
existe a possibilidade de incluir pernoite na pousada/camping, café da manhã,
almoço, lanche da tarde e jantar, além de equipamentos, como barracas, redes
de selva, sacos de dormir, bikes, entre outros.
O pagamento do ingresso de visitação deve ser adquirido em:


INTEIRA: https://loja.legadodasaguas.com.br/produtos/ingressovisitacao-legado



MEIA: https://loja.legadodasaguas.com.br/produtos/ingresso-visitacaolegado-meia

* Os demais valores estão no documento em anexo.
Você também pode conferir no site as atividades que oferecemos e montar o
seu passeio: https://legadodasaguas.com.br/
Sobre as datas disponíveis: Temos todas as datas disponíveis para grupos,
mas assim que vocês decidirem uma data, peço que nos comuniquem para
estarmos cientes da visita e reservarmos outros produtos ecoturisticos,

hospedagens, etc. Estamos abertos de terça à domingo e feriados dás 7h às
17h, com entrada na área das 7h às 13h.
Nº de participantes: Caso não haja pernoite, conseguimos receber até 40
pessoas. O número mínimo por grupo é de 3 participantes.
Nível de dificuldade: Estamos localizados em região montanhosa, portanto,
o percurso de bike possuí uma altimetria acumulada considerável, exigindo
certo preparo físico do grupo, bem como bons equipamentos de ciclismo
devido a irregularidade da estrada. Consideramos o grau de dificuldade como
nível intermediário. São aproximadamente 34 km de estrada no interior da Reserva
que está aberta para uso público (perfil altimétrico abaixo). Vindo por Sorocaba vocês
irão acessar o Legado pela portaria Porto Raso, iniciando nela e indo em direção a
Base do Legado (onde dispomos de banheiros, pousada e restaurante) dá um total
de 19km. Vindo pela Regis vocês terão acesso pela portaria da Fumaça, iniciando
nela e indo em direção a Base do Legado, num total de 18km. Lembramos que existe
um trecho considerável entre a estrada principal e portarias.
Perfil Altimétrico Portaria Fumaça sentido portaria Porto Raso.

Perfil Altimétrico Portaria Fumaça sentido portaria Porto Raso.

Hospedagem: Nossa pousada comporta até 30 pessoas, sendo 12 quartos
duplos e 3 de casal, além disso, temos nossa área de camping com capacidade
para 20 barracas duplas. Caso queira se hospedar, entre em contato pelo email contato@legadodasaguas.com.br para checar a disponibilidade e realizar
o agendamento.
Acesso ao Legado das Águas por São Paulo: Acesso via BR 116 Rodovia
Regis Bitencourt. O ponto de referência é o Restaurante Graal Japonês
(Coloque no Waze dessa forma), no km 348 da rodovia sentido Curitiba. 300
metros após o posto, há a entrada, à direita, para a base da Reserva, que
fica a 26 km de distância por estrada de terra em boas condições. Há placa
no local indicando a entrada.
Veja o mapa: https://goo.gl/maps/CVYBotwVcLp
Acesso ao Legado das Águas por Sorocaba: A cidade referência para este
acesso é Tapiraí (SP), que fica a cerca de 1 hora de Sorocaba, pela SP 79. Até
Tapiraí o acesso é asfaltado. A entrada para a estrada de terra que leva ao
Legado fica em frente à empresa Supply, na própria SP 79. Entrando nessa
estrada de terra, são 35 Km até a base da Reserva. O ponto que pode ser
usado

como

referência

no

GPS

é

o

da

Pousada

Salve

Floresta

(https://goo.gl/xvt1jU). A pousada fica na estrada de terra que dá acesso ao
Legado das Águas. Após passar a pousada em questão, basta se manter na
estrada principal, seguindo as placas que indicam “Base da Reserva”.
IMPORTANTE: Para acessar por qualquer uma das opções, aconselhamos
abastecer o carro antes de entrar nas estradas de terra que levam ao Legado.
Isso porque dentro da Reserva não existem postos de combustível e, o mais
próximo, está a cerca de uma hora de distância. Não há necessidade utilizar
carro 4×4, porém recomenda-se carros mais altos, por exemplo: Duster,
Tucson, Ecosport, etc. O Legado das Águas não disponibiliza translado do
Posto Graal Japonês-base ou Tapiraí-base.
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