
Sítio
Canoar
Juquitiba - São Paulo

Base da Canoar para Turismo de Aventura.



Estrutura para o Turismo de Aventura
Sítio Canoar 

O Sítio Canoar é um dos principais centros de esportes de aventura e atividades ao ar livre do 

Brasil, e a base de apoio da Canoar para a operação de suas  atividades de aventura. 

Os participantes das atividades de aventura operadas pela Canoar em Juquitiba contam com a 

estrutura do Sítio Canoar em seu passeio, que, entre outras facilidades, inclui (*): 

• Ótimo acesso em rodovia duplicada, a apenas 83 km do centro de São Paulo;

• Localização estratégica, cercado pela Mata Atlântica e ladeado pelo rio Juquiá.

• Lanchonete e refeitório;

• Área para futebol júnior;

• Quadra de vôlei de areia;

• Balanços radicais;

• Circuito de arvorismo;

• Circuito de tirolesa;

• Trilhas na Mata Atlântica;

• 3 vestiários equipados com duchas com aquecimento central;

• Estacionamento.

(*)O preço das atividades de aventura com valor acima de R$ 50,00 já inclui a infra-estrutura do Sítio Canoar. 

Os participantes de atividades com preço inferior a R$ 50,00, bem como os "acompanhantes" (aqueles que 

não realizam nenhuma atividade), devem pagar a taxa de R$ 25,00 referente ao day use no sítio.
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1 - Recepção
2 - Chuveirões
3 - Balanços Radicais
4 - Churrasqueira
5 - Quiosque
6 - Boulevard de divulgação (em cronstução)
7 - Barracão
8 - Gaiola de equipamentos
9 - Vestiários Femininos
10 - Vestiário Masculino
11 - Gerador de Energia
12 - Kayaky Bar
13 – Varanda
14 - Circuito de tirolesas
15 - Área de Instruções
16 - Chalés
17 - Garagem dos botes
18 - Paredão
19 - Campo de Volei
20 - Estacionamento
21 - Circuito de Arvorismo
22 - Ponte Pensil
23 - Acesso ao rio - Rafting
24 - Circuito de Arvorismo – Treinamento
25 - Área livre
26 - Circuito de Trekking
27 – Remanso do rio Juquiá
28 - Acesso ao rio - Canoagem

Mapa Ilustrativo
Sítio Canoar 



Facilidades
Sítio Canoar 

Recepção

É na recepção que os participantes devem 
apresentar-se para as atividades e obter 
quaisquer informações complementares 
sobre o funcionamento do Sítio Canoar 
e as suas atividades.

Circuito de Arvorismo 

Circuito com 17 atividades, instaladas de 4 
a 12 metros do solo. O circuito é ladeado 
pelo rio Juquiá, cercado por árvores da 
Mata Atlântica e inclui duas tirolesas de 40 
e 55 metros. 

O sistema é equipado com o sistema de 
trilho/vagão, reconhecido com o mais 
seguro para a prática do esporte.



Facilidades
Sítio Canoar 

Circuito de Arvorismo - 
Treinamento 
Dois circuitos com um total de seis 
atividades instaladas a dois metros do solo. 

São utilizados para as instruções para 
a prática do Arvorismo e adaptação 
e treinamento dos participantes antes 
de enfrentarem o circuito mais alto.

Circuito de Tirolesa

O Sítio Canoar conta com um circuito 
de três tirolesas interligadas, com 160, 115 
e 5 metros, respectivamente.  

Na etapa de 160 metros, utilizamos cabos 
e ancoragens duplos, para maior segurança 
dos participantes.



Facilidades
Sítio Canoar 

Balanços Radicais 

Seis balanços com correntes alongadas, 
que permitem um sensacional voo com 
vista privilegiada do rio Juquiá.

Circuito de Trekking 

Trilhas cercadas pela Mata Atlântica, com 
extensão total de 6 km. Uma parte do percurso 
acompanha as corredeiras do rio Juquiá e a 
distância da trilha pode ser manipulada 
de acordo com a necessidade da atividade 
programada.

São utilizadas em atividades comportamentais 
e mapeadas para atividades com uso de mapa 
e bússola.



Facilidades
Sítio Canoar 

Quadra de Vôlei  

Quadra de areia que permanece a 
disposição dos usuários do Sítio Canoar. 

A Canoar fornece bola para a prática.

 Quiosque 

O Quiosque do Sítio Canoar é utilizado 
para eventos especiais (reuniões, 
churrascos, etc.). 

Sua utilização é condicionada a reserva 
anterior e é cobrada a parte.
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Área livre   

Utilizada para prática de futebol júnior, 
dinâmicas, gincanas e montagem de 
tendas de apoio em eventos especiais.

Tem cerca de 600m2 de área plana e livre. 

 Ponte Pênsil 

É usada para acesso às atividades de 
tirolesa e trekking. 

Sua capacidade é de no máximo 4 pessoas 
a cada travessia.



Facilidades
Sítio Canoar 

Remanso do rio Juquiá 

O rio Juquiá margeia o Sítio Canoar. 
Com uma leve correnteza, é utilizado nos 
cursos realizados pela Canoar. 

O remanso também é utilizado para prática 
de Canoagem e Stand Up. A locação destes 
equipamentos pode ser feita na recepção 
do Sítio Canoar.

Vestiários Femininos  

Dois vestiários femininos equipados com 
um total de seis duchas com aquecimento 
central.



Kayaky Bar  
É a lanchonete do Sítio Canoar, aberta 
regularmente aos finais de semanas e feriados. 
Também oferece cardápios pré-agendados 
(café da manhã, buffet, etc.). Não existe a opção 
de pagamento no cartão de crédito. 

Este espaço pode ser utilizado para 
eventos especiais, mediante reserva anterior 
e pagamento de taxa de locação.
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Vestiário Masculino 

Um vestiário equipado com oito duchas 
com aquecimento central.
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Chuveirões 

Duas duchas externas com ótima pressão, 
à disposição dos usuários do Sítio Canoar.

Churrasqueira 

A churrasqueira do Sítio Canoar tem 
capacidade para atender a grandes 
demandas e é operada exclusivamente 
pela Canoar. 

Não é permitido aos Clientes monitorar 
churrascos pessoais, salvo em situações 
especiais previamente aprovadas pela 
Canoar.



Facilidades
Sítio Canoar 

Estacionamento

Nosso estacionamento comporta até 
50 veículos ou 12 ônibus de turismo. 

Temos alternativas extras para 
estacionamento nas cercanias do Sítio.



Contato
Sítio Canoar 

Segunda à sexta das 9 ás 19h: (11) 2856.5777 - Finais de semana e feriados: (11) 4682.1382 / 99934.2903 / 99934.4286

canoar@canoar.com.br www.canoar.com.br


