
Oca, biblioteca e espaço de eventos, reune guias, livros, mapas 
documentos sobre a região, sua história, cultura, geografia. 
Especializado em artes, meio ambiente e saúde, o acervo 
contém objetos artísticos, históricos, locais e internacionais.

onde natureza e cultura cuidam da saúde      
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SÃO PAULO – 232

CUNHA – 12

GUARÁ – 57

RIO DE JANEIRO – 260

PARATI – 33

BRASÍLIA – 1.180

DISTÂNCIAS EM KM DA POUSADA

Água mineral nas torneiras, obras de artistas reconhecidos e 
informações personalizadas são alguns de nossos diferenciais.

A cozinha é centrada na origem e frescor dos alimentos, com 
ênfase em nossa própria produção: mel, pinhão, castanha, 
frutas, verduras, legumes, temperos, ovos e galinha caipira. O 
cardápio evolui buscando o melhor que Cunha pode oferecer 
em cada estação. Assim, leite tirado na hora, derivados e sucos 
estão ao lado de itens orgânicos, servidos das 8.30 horas ao 
meio-dia no café da manhã, incluso na diária.

Sustentabilidade é questão prioritária na gestão da pousada. 
Aquecimento solar, poço artesiano, esgotos ecológicos, 
reflorestamento, plantio de espécies nativas, utilização de 
insumos locais e amenidades biodegradáveis, suaves e de 
aromaterapia dão medida dos nossos propósitos.

Na Serra do Mar, estamos entre o Atlântico e o Vale do Paraiba, 
em clima  fresco e temperado. Envolvida pelos parques Estadual 
da Serra do Mar e o Nacional da Bocaina, a Estância climática de 
Cunha é conhecida por seus cenários naturais,  cultura popular 
e arte cerâmica. Apreciada também por astrônomos pela  
limpidez da atmosfera e ausência de poluição luminosa.

A 1.300 metros de altitude, da Pousada pode-se descer a pé, 
de bike, cavalo, carro ou moto para Parati, Guaratinguetá e São 
Luiz do Paraitinga. A pousada agenda passeios guiados a cavalo, 
charrete, Pedra da Macela, Parati, Caminho do Ouro e dos Sete 
Degraus, aqui próximos.

Na área interna da Pousada, estradas e trilhas levam ao mirante, 
vista de 360 graus, de onde se vislumbra três estados: São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro.

w w w . p o u s a d a d o s a n j o s . c o m . b r
Rodovia SP-171 vice-prefeito Salvador Pacetti Km57
Tels (55 12) 3111 8019 / 3111 2996 / 9606 0844 
Caixa Postal 15   Cep 12530-000   Cunha   SP 
c o n t a t o @ p o u s a d a d o s a n j o s . c o m . b r
Lat  23Á 8Í  11.7 Sul      Long  44Á 54Í  48.7 Oeste

Mirante na Pousada, acessível a pé, bike, moto e cavalo Piscina natural, próxima a sauna a lenha e cascataRestaurante e varanda das suítes ao fundo

Ruínas do Caminho Velho do Ouro

VIA DUTRA Guaratinguetá

RIOS PAULO

Cunha

Parati

173Km

45Km
12Km

33Km

256Km

Km 57

Km 65



A ambientação da pousada é vivamente inspirada nas 
características locais, envolvendo os visitantes na cultura 
e tradições regionais. Dispomos de suíte para pessoas com 
necessidades especiais. 

As oito acomodações são personalizadas, em estilos variados, 
agregando o rústico ao confortável, com privacidade. Dispõem 
de aquecimento solar, água mineral nas torneiras, frigobar, 
secador de cabelos, aquecedor elétrico, alguns com televisão 
e Sky, salamandra, fogão de lenha e forno caipira. Possuem 
cama de casal e solteiro, lençóis 180 fios, isolamento térmico 
na cobertura e a maioria tem algum espaço adicional, varandas 
ou áreas abertas internas.

Mas o melhor da pousada, acredite, são os hóspedes, que dão 
vida, encanto e alegria a este privilegiado recanto do planeta.

Buda de cerâmica, sauna a lenha, cascata e deck das águas

Restaurante, estar e acesso à sala de home-theater

Oca, espaço cultural,  biblioteca, eventos, reuniões, jogos, 
meditação, ioga, cinema, teatro, música e bons encontros

Para quem aprecia natureza, saúde, água, atmosfera e alimentos limpos,
prioriza ambientes diferenciados, atendimento personalizado,

arte, ciência, história, livros, aventuras e descobertas
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No asfalto, estrategicamente entre Rio e São Paulo, a Pousada 
dos Anjos tem sua piscina natural banhada pelas primeiras e 
límpidas águas do Rio Paraibuna, formador do Paraíba.

Primeira pousada de Cunha,  herda uma história formidável, 
área arqueológica que ocupa o primeiro pouso do Caminho 
Velho do Ouro, utilizado ancestralmente pelos goianazes. 
Serviu aos colonos portugueses desde o século XVI, citada 
nominalmente em documentos a partir do século XVIII. Na 
Revolução Constitucionalista de 1932, a casa histórica foi 
também comando e hospital militar, bombardeada, cenário do 
desempenho heróico das forças constitucionalistas.

Os proprietários, com formação em turismo, fotografia, 
história e produções culturais, atendem pessoalmente aos 
hóspedes, oferecendo informações, sugestões, roteiros e 
eventos personalizados.




