
 

 

  

ENDEREÇO: 

Rua das Pérolas, 831 - Chácara Fernão Dias 

• Km27, saída à direita da rodovia Fernão Dias, embaixo da passarela;

• Seguir à esquerda - Rua Esmeralda. 

• Na segunda entrada à direita, (Rua das Ametistas) seguir até o final do asfalto;

• Na terceira quadra à esquerda, entrar na Rua Safira e depois, entrar na segunda a direita na 

Rua dos Diamantes, depois na Rua dos Cravos e seguir em frente até o nº 831. Fone: (11)

1847.  

Chácara Fernão Dias - Atibaia (Sentido Bragança Paulista) 

saída à direita da rodovia Fernão Dias, embaixo da passarela; 

Na segunda entrada à direita, (Rua das Ametistas) seguir até o final do asfalto; 

Na terceira quadra à esquerda, entrar na Rua Safira e depois, entrar na segunda a direita na 

Rua dos Diamantes, depois na Rua dos Cravos e seguir em frente até o nº 831. Fone: (11)-4416-

ACESSO DE CARRO 

1º Marginal Tietê 

2º Rodovia Dutra 

3º Rodovia Fernão Dias 
(Saída Km 27 - Sentido Bragança 

Paulista.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você terá a disposição: 
 
Os chalés estão equipados com:  
 

� antena parabólica  
� Sky 
� geladeira   
� fogão de 4 bocas e forno  
� mesa  
� tv  
� utensílios domésticos  
� cama e sofá cama  
� travesseiro e cobertor  
� banheiro privativo  
� churrasqueira individual  
� panela de pressão  

 
Estão a disposição para utilização como 
empréstimo os seguintes itens:  
 

� liquidificador/batedeira  
� ferro de passar  
� guarda-sol  
� jogos de mesa (baralho, dominó, dama, etc)  

 

 

É necessário levar para o 
Residencial Atibaia 

 

Alimentos, roupas de cama, banho e 
produtos de higiene  

 

No centro de Bragança Paulista e de Atibaia, existem 

mercados que aceitam ticket Alimentação. 

PONTOS TURÍSTICOS 

PEDRA GRANDE 

 

 

Principal ponto turístico da cidade, o 

local é bastante conhecido por sua 

maravilhosa paisagem natural e por 

servir de plataforma de decolagem de 

vôos de asa delta, esporte que faz o 

céu de Atibaia totalmente colorido 

com dezenas de asas delta. 

KARTÓDROMO DE ATIBAIA 

 

 

Localizado as margens da Rodovia 

Fernão Dias Km 47, trata‐se de uma 

moderna pista que está atraindo 

kartistas de todo Estado de São Paulo. 

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE 

ATIBAIA 

 

 

Localizado dentro do parque Edmundo 

Zanoni. Neste parque é realizada a 

Festa das Flores e Morangos de Atibaia 

no mês de setembro. 

CACHOEIRA DE JOANÓPOLIS 

 

 

 

 

 

Apenas 47km de Atibaia na cidade de 

Joanópolis temos a Cachoeira dos 

Pretos com cerca de 154 metros uma 

da maiores do estado de São Paulo 

 

ATACADISTA SPANI - Rod. Fernão Dias - Km 40 

Sentido Bragança ‐ Tel: (0xx11)  4414‐4000 

Não aceita ticket 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

 

 
De segunda à sábado (Incluindo feriados) 

Das 08h00 às 19h00 

Aos Domingos 

Das 08h00 às 

FARMA ATIBAIA 

Praça Soldado Constitucionalista, 85 ‐ Km 30 Atibaia ‐ SP 

 Tel: (0xx11)  4416‐1962 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
 

 De segunda à sábado (Incluindo feriados) 

Das 08h00 às 19h00 

Aos Domingos 

Das 08h00 às 


