
POUSADA DAS NASCENTES 
 

 

 
 

ACESSO: VIA SÃO PAULO 

 
 - Saída pela Rod. Dos Bandeirantes, seguir pelo Anhanguera até 

Limeira. 

 - Após o 4º pedágio, entrar à direita (seguir placas Rio Claro). 

 - Pegar a Rodovia Washington Luiz até o km 205, entrar à direita na 

saída 206 B (seguir placas Itirapina / Brotas); 

 - Já pela SP 225 (Rod. Paulo Nino Romano), após uns 30 km, entrar 

à direita no TREVO para acesso a SP 197 (seguir placas Torrinha / 

Santa Maria da Serra), 

 - Seguir por mais 5 km, onde há um pequeno trevo com acesso a 

Brotas. NÃO ENTRE NESTE TREVO! 

 - Após 200 m, há outro pequeno trevo com acesso ao Bairro do 

Patrimônio – (BAIRRO DAS CACHOEIRAS); 

 - Entrar para acesso à estrada vicinal que vai para o bairro – São 

18 km em estrada asfaltada. 

 - Haverá uma placa da POUSADA DAS NASCENTES INDICANDO 

18 km ATÉ O BAIRRO. 

 - Seguir placas Patrimônio / Usina Jacaré / H2omem / Eco Parque/ 

Pousada Frangipani/Recanto das Cachoeiras. 

 - Seguir até a chegada DO BAIRRO. 

 

IMPORTANTE 
 

 - Entrando no bairro, logo à direita há um Posto de Gasolina. 

 - Mantenha-se à sua direita, passe por uma pracinha (CRUZ 

BRANCA); 

 - Continue sempre mantendo a mão direita. Siga por mais ou menos 

100 metros; 



 - Passe por uma lombada e na primeira esquina - haverá uma placa 

da Pousada das Nascentes sinalizando para dobrar à esquerda 

descendo até o final da rua. 

 - No final da rua, vire à direita. Se você seguir reto e não dobrar 

esta esquina você seguirá para São Pedro. 

 

II OPÇÃO 

 
 - Partindo de São Paulo pela Rodovia dos Bandeirantes até o km 

168 (não entrar na Via Anhanguera) que chega até o município de 

Cordeirópolis na Via Washington Luiz – (SP 310). 

 - A partir deste ponto, seguir o mesmo percurso: até o km 205, 

entrando à direita na saída 206 B. – seguindo placas Itirapina 

/Brotas. 

 

VIA SÃO PEDRO - PIRACICABA - ÁGUAS DE 

SÃO PEDRO - SÃO PEDRO - PATRIMÔNIO 

(POUSADA) 
 

 - Pegar a Rodovia dos Bandeirantes (SP - interior) na bifurcação 

Anhanguera – Bandeirantes; 

 - Mantenha-se à esquerda na Rodovia dos Bandeirantes até a saída 

para Piracicaba – Rodovia Luiz de Queiros - SP 304. 

 - De Piracicaba seguir para Águas de São Pedro. Chegando à 

cidade haverá um posto de gasolina a direita; 

 - Continue a direita subindo. 

 - Não entre em Águas De São Pedro. 

 - Saindo de Águas de São Pedro você tem 4 km até chegar ao Portal 

de São Pedro. Atravesse o portal mantendo - se à esquerda pela 

avenida de mão dupla com coqueiros no centro - Avenida dos 

Imigrantes. 

 - Siga placas centro / Hospital /Prefeitura /Alto da Serra. Esta 

avenida de mão dupla passa atrás da Rodoviária. 

 - Passando a rodoviária, seguir placa para “Alto da Serra” – 

virando à esquerda. 

 - Suba mais 04 quadras até a placa “Alto da Serra Hospital, 

Centro” e vire à direita. Você vai passar pelo centro, pelo hospital - 

PRONTO SOCORRO na cor azul - até uma bifurcação que fica a 

sua frente. 



 - Entre à esquerda RODOVIA JOÃO DORIGAN - Você vai subir 

uma serra passar por um portal (Há uma placa indicando - Brotas -) 

seguir até a Igreja de Santo Antônio que fica na sua frente também. 

 - Vire à esquerda - sentido Brotas (10 km). Há uma placa da 

POUSADA DAS NASCENTES INDICANDO 10 km ATÉ O BAIRRO. 

 - Você vai passar pelo Antiquário VILA DEL CAPO - Esta vicinal 

ainda é a JOÃO DORIGAN. 

 - Siga por mais 5 km e você estará no bairro do Patrimônio. 

 - Continue na estrada. Primeira lombada - primeira esquina- haverá 

uma placa da Pousada das Nascentes sinalizando para dobrar à 

direita descendo até a represa. 

 - A Pousada das Nascentes fica à direita. 

 

PATRIMÔNIO DE SÃO SEBASTIÃO DA SERRA – 

BROTAS SP 
 

Localizada a 230 km de são Paulo, Brotas tem um grande potencial 

natural de rios, corredeiras, cachoeiras e nascentes cercada de porções da 

Mata Atlântica. 

 

A Pousada das Nascentes fica situada no bairro do Patrimônio (alto da 

Serra de Brotas), local onde ficam os sítios turísticos que oferecem trilhas 

fáceis para cachoeiras deslumbrantes, muitas destinadas às atividades de 

aventura. Roteiro obrigatório para quem quer visitar as cachoeiras. E o 

paraíso para quem busca adrenalina. 

 

Fica em frente ao parque ecológico do rio Jacaré Pepira que nasce na 

serra de Itaqueri numa altitude de 960 m na divisa entre São Pedro e 

Brotas. 

 

A represa do Rio Jacaré Pepira em frente à pousada ocupa uma área de 

14,5 Hectares sendo ideal para banhos e esportes náuticos. As atrações 

naturais de Brotas ficam exatamente neste bairro onde se encontra a 

Pousada das Nascentes. 

 

A Pousada das Nascentes se localiza próxima aos sítios turísticos onde 

ficam as mais famosas e bonitas cachoeiras como a Cassorova, Quatis, 

Santo Antônio, Roseira, Sete Quedas, Três Quedas, são Sebastião entre 

outras. 

 

Distante 23 Km do centro de Brotas e 25 km de Águas de São Pedro com 

acesso em estradas vicinais asfaltadas. 


