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PEDRA BELA SP 
A cidade do turismo de aventura

Pedra Bela é um pequeno município paulista com cerca de 6.000 habitantes, 
situado no nordeste do Estado de São Paulo, na região administrativa de 
Campinas e na região do governo de Bragança Paulista. 

A cidade está localizada na Serra da Mantiqueira, a uma altitude de pouco
mais de 1300mt sendo a 3º cidade mais alta de SP atrás apena da cidade 
de Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão.

Pedra Bela faz jus ao nome, pois é muito valorizada pelos recursos naturais: 
a paisagem, o clima, a flora, as cachoeiras e riachos. A cidade atualmente  
tem a 4º maior tirolesa do mundo em atividade, com mais de 2.000 saltos 
todo mês. Outra grande atração é nossos passeios de quadriciclos com 28km 
de aventura e com parada na cachoeira do tamanduá em Toledo MG.

Pedra Bela está a 112 Km da Capital do 
Estado de SP ao lado da cidade de 
Bragança Paulista e tem acesso fácil 
pela rodovia Fernão Dias.
 

Visitantes | mês 
6.000 pessoas

Público por Cidades
1º Bragança Paulista
2º Campinas
3º Guarulhos
4º Grande ABC
5º Extrema MG
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PASSEIO DE QUADRICICLO
O maior do estado de SP com 28km
Considerado um dos maiores passeios de SP, se você já teve uma experiência 
em dirigir um Quadriciclo um dia, esquece tudo que viveu, pois você esta a um 
passo de pilotar um legítimo 4x4 modelo 100% automático, que facilita o 
manuseio sem a necessidade de trocas de marchas. É acelerar, controlar 
e freiar!

Cada quadriciclo leva duas pessoas, uma pilotando e outra na garupa e durante 
todo o trajeto o passeio é acompanhado de perto por dois guias preparados que 
seguem de motos, sendo um na frente e o outro atrás do grupo. São 28KM de 
estrada de terra entre ida e volta, com duração total de 1:40h de passeio com 
destino a cachoeira do Tamanduá na cidade de Toledo MG, ficando em 30 
minutos na cachoeira.

Público por idade
18 á 40 anos - 65%
41 á 50 anos - 30%
51 acima - 5%

Redes Sociais   
Instagram 15.600 seguidores 
Facebook  5.056 seguidores

Redes Sociais   
Instagram 15.400 
Facebook  4.800

Média Google | mês   
Pesquisas 7,2 mil 
Visualizações 12,1 mil
Atividade 70,2 mil

Clientes dos passeios | mês
400 pessoas 
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PEDRA DO PÔR DO SOL 
Principal ponto turístico da cidade

                                         Estamos localizado na Pedra do pôr do sol 
                                         uma área particular de 8.000mt2 ao lado 
                                         do Santuário da Pedra, no principal ponto 
                                         turístico da cidade.

Nossa área além de está ao lado da 
pedra do santuário, conta com um 
letreiro símbolo da cidade, por onde 
passa todos os turistas que visitam a 
cidade, que param para tirar fotos 
como lembranças.

O local funciona também como ponto de 
apoio aos motociclistas, para que possam 
estacionar suas motos gratuitamente 
sem custo algum.

Motos no local | mês   
Média: 1200 motocicletas 

Público em geral | mês   
Média: 6.000 pessoas 
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VOCÊ TEM UM FOOD TRUCK?
     COMERCIALIZE EM NOSSA ÁREA

Os food trucks é o tipo de negócios de comida sobre rodas e 
conquistaram as ruas dos centros urbanos brasileiros.

E a muito tempo deixou de ser 
mais moda, e sim um modelo 
de negócio rentável e lucrativo
quando se bem posicionado
em um ponto com grande 
volume de pessoas.
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DIVULGUE SUA MARCA

Wind Frag
Uma publicidade 
prática e eficiente 
que fica a todo 
momento em
evidência aos 
visitantes no local.

 

Painel 3mt x 3mt
Painel localizado no
principal ponto de 
chegada ao santuário.   

 

Banner 26cm x 1,30mt
São 21 espaços para 
banner ao lado do painel
localizado na chegada do
santuário da pedra.
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VEM FALAR COM A GENTE!
Pedra Bela Turismo de Aventura
E-mail.: cas.uniban@hotmail.com
Whatsapp.:11- 9.5029-6579 | 11- 9.9534-7312

#Experimente Pedra Bela


