Ubatuba
O Itamambuca Eco Resort está localizado em uma reserva particular de
100.000m2 forrada pela Mata Atlântica, no entroncamento do rio com o
mar da paradisíaca praia de Itamambuca.
Detentora de rica flora e fauna, nossa reserva ecológica faz divisa com o
Parque Estadual da Serra do Mar, um dos bolsões de Mata Atlântica mais
importante do território brasileiro. Santuário natural que abriga a maior biodiversidade vegetal do planeta e milhares de espécies de animais.
Dentro do Itamambuca Eco Resort foram catalogadas mais
de 250 espécies de pássaros nativos, como as saíras-de-sete-cores, picapaus, tucanos e inúmeras famílias de beija-flor. Tamanha a harmonia do nosso resort com a natureza faz comum o avistar de animais silvestres de rara
beleza, como capivaras, tatus, esquilos e lagartos.
Às margens do Rio Itamambuca é possível observar a imensa riqueza dos
manguezais, onde habitam cerca de quinze espécies de caranguejos, entre
elas, os belos guaiamuns, com sua enorme carapaça azulada. Há ainda, grande diversidade marinha, como peixes, tartarugas, crustáceos e golfinhos.
Para aproximar os visitantes de toda essa beleza tropical, o Itamambuca
Eco Resort promove passeios ecológicos monitorados por biólogos e convida
você a conhecer, se apaixonar e a preservar este santuário que também é
seu.

80 Praias entre a Serra e o Mar
Nos contrafortes da majestosa Serra do Mar, entre São Paulo e Rio de Janeiro, no trecho mais preservado de mata atlântica do país, Ubatuba possui
algumas das mais lindas praias brasileiras.
Pelos quase 100 km de costa, a rodovia Rio-Santos recorta as paisagens
comprimidas entre a serra e o mar. De um lado, o oceano, ora golpeia contra
as rochas, ora se desfaz em ondas suaves até chegar às areias de praias e
manguezais.
Do outro lado, do lado continente, ergue-se abrupta a cadeia de montanhas
da serra do Mar, atingindo mais de mil metros de altura. Envolvida em névoas úmidas, a muralha que respira com chuvas o ano inteiro é generosa.
Abriga em seus contornos sinuosos um dos maiores remanescentes de mata
atlântica do país. Um mar de arvoredos, ora mais altos, ora mais baixos.
Depois dos anos 1500, com a chegada dos europeus, os primeiros habitantes
da terra, os tupinambás foram dizimados. Sobrou então a população caiçara,
e entre mar e montanha foram abrindo roças de alimentos em meio a uma
floresta rica. Nos locais mais favoráveis, formaram-se vilas.
Em muitas praias belíssimas, esquecidas pela estrada, comunidades de pescadores, caiçaras, quilombolas e indígenas, ainda mantêm vivos seus costumes e tradições, como a rabeca, a congada, as festas de São Pedro Pescador
e da Tainha, o cultivo da mandioca e as engenhosas e coloridas canoas de
um tronco só.

Entre tantas praias, nenhuma é mais bela que Itamambuca, a Meca do surfe
paulista. Em seus quase dois quilômetros de extensão, as areias claras e
fofas dividem a atenção da gente bonita que a freqüenta, com o mar de um
verde intenso, um rio de águas cristalinas, costões rochosos, jundus, uma
farta área de restinga preservada, além do mangue e das belas árvores da
Mata Atlântica. O seu canto direito, onde o rio deságua no mar, é famoso
por abrigar uma das ondas mais perfeitas do litoral brasileiro, uma direita de
sonhos, palco de emocionantes campeonatos nacionais e mundiais. E é justamente neste lugar de tanto alto-astral e energia que encontramos o nosso
Itamambuca Eco Resort.

Clima
Localizada 23º graus ao Sul do Equador, a cidade de Ubatuba é atravessada
de leste a oeste pela linha imaginária do Trópico de Capricórnio e está dentro
de uma faixa de transição entre o clima tropical úmido e o subtropical, possuindo as quatro estações do ano bem definidas e com regime pluviométrico
bem distribuído.
O verão começa em dezembro e termina em março com uma média de
temperatura de 27o C (80ºF). O inverno ocorre entre os meses de junho a
setembro com uma temperatura média de 23 o C (?ºF). O calor ameno, a
qualidade das águas e as matas nativas preservadas, garantem a Ubatuba
um excelente clima o ano inteiro.

Localização
Localizada na região Sudeste do Brasil, Ubatuba é a localidade mais ao norte
do litoral paulista, fazendo divisa com o Estado do Rio de Janeiro ao norte,
mais precisamente com a cidade de Paraty, e com Caraguatatuba ao Sul,
tendo a lhe acompanhar o Oceano Atlântico ao leste e os contrafortes da
Serra do Mar forrados de Mata Atlântica à Oeste.
O Itamambuca Eco Resort encontra-se 11 km ao norte da cidade de Ubatuba
com acesso pela Rodovia Rio-Santos, no canto direito da praia de Itamambuca, dentro de uma Reserva Particular de 100.000m2 de Mata Atlântica
preservada.

Coordenadas geográficas:
Centro de Ubatuba: latitude 23o 26” 36´ S; longitude 45o 04” 26´ W
Itamambuca Eco Resort: latitude 23o 24” 34´ S; longitude 45o 00” 70´ W

					

Diferença de Horário

O Brasil abrange quatro diferentes zonas de horários. A região de Ubatuba
está situada 3 horas para trás do meridiano de Greenwich.

O Itamambuca Eco Resort
Hospedagem aconchegante e confortável. Serviço personalizado. Jardins tropicais. Spa. Áreas de estar, lazer e esportivas. Natureza, alegria e alto-astral.
Espaços gostosos e cheios de charme. Lugar perfeito para você criar o seu
evento.
O hotel pode hospedar até 200 pessoas em suas confortáveis acomodações.
Contando com uma área total de 100.000 m2, você pode realizar seu evento em diversos ambientes: a beira-mar, a beira-rio, junto às piscinas, nos
restaurantes e salas de estar.
Na gastronomia do Itamambuca Eco Resort, banquetes, jantares e pratos são
decorados com arte à mesa.
As opções são variadas: café da manhã, brunch, almoço ou um jantar especial. Com o charme da simplicidade rústica e confortável, o Restaurante
Taioba pode acomodar eventos com diferentes decorações e arranjos.

Atividades Esportivas e de Lazer
Nossa estrutura de lazer dispõe de:

02 piscinas sendo 01 com área infantil
02 quadras de tênis com iluminação
01 quadra poliesportiva
Brinquedoteca
Centro Náutico
Fitness Center
Salão de jogos

Atividades e Experiências
Descubrir novas culturas, explorar novos horizontes, sentir o sabor da aventura. Cada passeio elaborado pela equipe da Tangará Eco Lazer desvenda as
maravilhas que a nossa terra reserva. Uma grande variedade de atividades
exclusivas, incluindo esportes aquáticos e terrestres, monitorados por profissionais extremamente qualificados, que irão revelar toda a beleza e os
mistérios de um dos trechos de Mata Atlântica mais preservado do Brasil.

Eventos
Nosso lema de eventos aqui no Itamambuca Eco Resort é simples: “Você
imagina, a gente faz acontecer”. Aqui, encontros empresárias, seminários,
casamentos e confraternizações ganham clima acolhedor e descontraído,
sem abrir mão do profissionalismo. Nossa experiente equipe de serviços
está treinada para pronto responder com atenção e eficiência a qualquer
pedido do seu evento. Nossa gerente de eventos comanda a nossa equipe
de serviços antes, durante e após o seu evento. Uma linha direta entre você
e nossos funcionários.
Podemos realizar o seu evento em diversos lugares da nossa propriedade,
junto às piscinas, nos restaurantes, nas salas de estar, nos deques junto ao
rio ou a praia e onde mais a sua criação permitir imaginar. Tudo com muita
flexibilidade de arranjos e decorações. Tudo com o charme, o alto-astral e a
natureza exuberante do Itamambuca Eco Resort.

Espaço de Eventos
Espaço Helicônia
Área total: 160 m2
Dimensões: 15,80 x 10,80 m
Pé direito: 3,60 m
Capacidade:
Formato auditório: 150 lugares
Formato escolar: 90 lugares
Espinha de peixe: 87 lugares
Formato “U”: 45 lugares

Espaço Bromélia
Àrea total: 80 m2
Dimensões: 11,80 x 6,80 m
Pé direito: 3,00 m
Capacidade:
Formato auditório: 70 lugares
Formato escola: 30 lugares
Espinha de peixe: 30 lugares
Formato “U”: 30 lugares
		

Espaços Opcionais

Espaço Pinanga e Espaço Cocar.

Rodovia Rio Santos km 36 S/N Praia de Itamambuca Ubatuba – SP
CEP 11680-000 - Telefone (12) 3834-3000
Reservas : info@itamambuca.com.br
Eventos : eventos@itamambuca.com.br
Website : www.itamambuca.com.br

