Roteiros do Portal de Cunha
www.portaldecunha.com.br
Observação: Apresentando esse roteiro impresso e almoçando no Restaurante Antigo Caminho
do Ouro você e seu acompanhante ganham uma caipirinha especial. Promoção não
cumulativa.

Pedra da Macela
► Descrição: A Pedra da Macela está a 1.840 metros de altitude e é um dos lugares mais
visitados de Cunha. Com acesso pela rodovia que liga Cunha a Paraty fica na divisa dos estados
de São Paulo e Rio de Janeiro dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Do topo tem-se
uma vista espetacular de 360º do mar de morros que se estende pela região de Cunha e em
dias claros avistam-se as baías da ilha Grande e Angra dos Reis e a cidade de Paraty. No local
existe uma antena retransmissora de sinais de rádio mantida por Furnas para comunicação com
a Usina Nuclear de Angra dos Reis. Não possui nenhuma infra–estrutura de visitação como
banheiros ou quiosques para compra de água e alimentos.
► Duração do passeio: ½ dia com opções de almoço no retorno.
► Acesso: Rodovia Cunha-Paraty, km 65. A partir daí são 4 km de estrada cascalhada até a

porteira de Furnas onde se deve estacionar o carro e seguir a pé por estrada asfaltada. São cerca
de 2 km de subida íngreme. O tempo de caminhada varia de 40 a 60 minutos.

Restaurantes e Cervejaria
► Restaurante Antigo Caminho do Ouro (12) 9702-4280
Massas caseiras, legumes cultivados sem agrotóxicos em horta própria, moquecas de camarão,
peixe e lula. Aberto de sexta a domingo, das 12h às 18h.
► Acesso: Na volta da Pedra, ao chegar na rodovia, vire à direita e dirija por 1,5 km.
► Taberna Coração da Terra (12) 9763-8554
Especialidade em pratos com shiitake, cutivados no local pelo proprietário Carlos. Feijoada de
shiitake, risotos e saladas. Aberto nos finais de semana.
► Acesso: Na volta da Pedra, 500 metros antes de chegar na rodovia.
► Cervejaria Wolkenburg (12) 9773-4019
Produz cervejas artesanais segundo a Lei de Pureza Alemã de 1516, utilizando somente cevada
maltada, lúpulo e água. Cervejas Weiss, Dunkel, Fit e Landbier.
► Acesso: Na volta da Pedra, 2 km antes de chegar na rodovia.
► Restaurante Villa Favorita (12) 9773-8688
Ravioli com recheio de carne e funghi porcini, 4 queijos e espinafre, carne seca com abóbora e
bacalhau, lasanha à bolonhesa, talharim e risotos. Aberto de sexta a domingo, das 12h às 17h.
► Acesso: Na volta da Pedra, ao chegar na rodovia, vire à direita e dirija por 0,5 km.

