
 

 
 

 

 

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. Para ter acesso ao Legado, você deve 

adquirir o ingresso de visitação, esse ingresso dará direito de visitação à estrada, trilha suspensa 

do Cambuci, Viveiro de Plantas, trilha da Onça Parda, Cachoeira do Cambuci, trilha suspensa da 

Figueira Centenária. 

 

Ao longo do percurso, existem diversos atrativos (singletrack, 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. 

 

A Singletrack do Tamanduazinho é uma ótima opção para agregar em sua experiência, sendo um 

percurso de mão única, com mirante, cachoeira e trechos estreitos que exigem habilidade e 

precisão na pilotagem em meio as árvores e obstáculos! Confira mais detalhes em 

https://legadodasaguas.com.br/singletrack-tamanduazinho/ 
 

O ingresso de visitação deve ser adquirido na BASE DO LEGADO ou via depósito a combinar 
com atendente. 

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 em visitação 

autoguiada, mas assim que vocês decidirem uma data, nos comuniquem para estarmos cientes 

da visita e reservarmos outros produtos ecoturísticos, hospedagens, etc. Estamos abertos de 

terça à domingo e feriados dás 7h às 17h, com entrada nas portarias das 7h às 13h. 

 

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 40 km de estrada no interior da 

Reserva que está aberta para uso público (perfil altimétrico abaixo). 

 

Vindo por Sorocaba vocês acessarão 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 
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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 possui a capacidade máxima para 33 pessoas. Dispomos de 15 

quartos, os quais, podem ser montados como indivual, duplo (solteiro ou casal) e triplo. Além 

disso, temos nossa área de camping com capacidade para 20 barracas duplas. Caso queira se 

hospedar, contate-nos pelo e-mail contato@legadodasaguas.com.br ou pelo WhatsApp: 11 

97278-3855. 

 
Dúvidas de como chega? Acesse: https://legadodasaguas.com.br/como-chegar/ 

 

#VEMPROLEGADO 
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