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Circuito 
lagamar São paulo 
de Cicloturismo
você quer pedalar em meio a paisagens incríveis 
da maior extensão contínua de mata atlântica do país
e ainda conhecer mais sobre a história do brasil?

então venha para o circuito lagamar Sp de cicloturismo!   

Inspirado em circuitos europeus, com entrega de kits contendo cadernetas guias e passaportes, e percurso aproximado de 
180 km entre as cidades de Ilha Comprida, Iguape, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cananeia, será lançado, até o fim deste ano, 
o Circuito Lagamar São Paulo de Cicloturismo. Destinado a iniciantes, o Circuito representa o fortalecimento do Cicloturismo 
na região, atividade que cresce 20% a cada ano no mundo e conquista cada vez mais praticantes no Brasil. O gestor 
ambiental e biólogo William Mendes de Souza, da WM Multiambiental, responsável pela implantação, explica que a região 
apresenta grande potencial para se transformar num dos principais circuitos nacionais, por suas características de altimetria 
plana, estar em área de parques e reservas ambientais e reunir grande diversidade de ambientes naturais.

A estimativa é de que o Circuito Lagamar possa ser realizado entre três e cinco dias, já que as características dos viajantes 
costumam ser as mais diversas. “Há os que preferem dormir em campings, pousadas, hotéis. Há os que optam por ficar 
vários dias em uma cidade ou somente passar pelo centro.”

A retirada de kits deverá ser efetuada na 
Padaria Cajara que fica na Av. Copacabana, 

252 - Balneário Britânia, Ilha Comprida - 
SP, 11925-000 (Boqueirão Norte)
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Fale com a Divisão de Turismo da 
Prefeitura Municipal de Ilha Comprida

(13) 3842-7029
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Confira o mapa
do circuito no link

goo.gl/nCctKy

















Três coisas boas para curtir, a 
bicicleta, o pôr do sol e a Amazônia.

Casas de fazendas das regiões ribeiri-
nhas às margens do Rio Amazonas.








































