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O verde proveniente de uma área imen-
sa de Mata Atlântica, aliado ao azul 
do mar e ao branco cristalino de ca-

choeiras, colore e dá forma a um cenário 
perfeito para os noivos passarem os pri-
meiros dias de casados: a Pousada Solar 
Singuitta, localizada em Ilhabela, no litoral 
norte paulista. Ambientada especialmente 
para quem procura exclusividade e roman-
tismo, sem abrir mão de um toque de re-
quinte, a hospedaria conta com estrutura 
completa, comparada à de um resort, a 
começar pelo ofurô ao ar livre, com vista 
para o estrelado céu da região ou para a 
área costeira de 36 mil m2, que oferece 180 
graus panorâmicos de azul intenso do mar. 
Nos pontos de apreciação da natureza, 
como o Jardim do Éden, é possível avistar 
as oito ilhas que compõem o arquipélago 
ou, então, contemplar um pôr-do-sol im-
pressionante, daqueles que ficam guarda-
dos para sempre na memória.
E é exatamente esse clima que inspira a 
decoração das 14 suítes da pousada, or-
namentadas com objetos que fazem re-
ferência ao continente africano, como 
as Suítes VIP, com 90 m2 ambientados 
com motivos de tucano e arara, ou a re-
cém-inaugurada Suíte Master Toca do 

Tatu, com 80 m2, hidromassagem inter-
na, terraço panorâmico com rede, chaise 
loungue e vista para o mar e para a Mata 
Atlântica. Outra novidade é a Suíte Master 
Leopardo, que, além de trazer uma hidro-
massagem em formato de coração, tam-
bém proporciona ao casal o privilégio de 
ter como vizinhos, de um lado, o mar e, do 
outro, uma bela cachoeira.

Na área externa, a pousada conta com um 
sofisticado spa, além de sala de fitness, sau-
nas seca e úmida, jacuzzi com hidromassa-
gem, sala de jogos e salão de cabeleireiro. 
Integrante da lista dos Roteiros mais Char-
mosos do Brasil, a Pousada Solar Singuitta 
foi planejada para atender especialmente 
aos casais, por isso, não aceita crianças me-
nores de 14 anos.  

ILHABELA
Pousada solar singuitta

Neste lugar brindado pela beleza do mar e pela presença da Mata Atlântica, fica um pedacinho 
de paraíso que oferece dias de muito romantismo (e aventura!) aos casais em lua-de-mel
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NóS FOMOS!
“Adoramos Ilhabela e 
indicamos um passeio 
ao centro da cidade e 
à Praia de Jabaquara. 
Mergulhar também 
foi uma experiên-
cia maravilhosa. Na 
Pousada Singuitta, 
ficamos hospedados na Suíte Vip 
Tucano, que tem uma vista inigualável: o 
quarto é inteiramente de frente para o mar! 
Ganhamos uma decoração muito românti-
ca e uma massagem relaxante, que só com-
plementou para que tudo fosse ainda mais 
perfeito em nossa lua-de-mel.”

Diogo e Verônica Beatriz Fonseca
Foto: acervo pessoal

A REGIÃO
Único município-arquipélago marinho bra-
sileiro, Ilhabela está alicerçada por uma das 
paisagens mais acidentadas da costa paulis-
ta. São justamente esses “recortes” geográfi-
cos que fazem dela uma região perfeita para 
a prática de atividades de ecoturismo. Ao 
todo, há 17 trilhas na cidade, 360 cachoeiras 
registradas e mais de 40 praias. 
As ricas fauna e flora marinhas ao redor do 
arquipélago, reforçadas pelas dezenas de 
naufrágios de embarcações que pontilham 
o fundo do mar da parte sul da cidade, 
também oferecem um visual esplêndido 
para mergulhos. O local é tido como um 
dos maiores cemitérios aquáticos do mun-
do e um paraíso para mergulhadores. 
Ilhabela também garante uma vida notur-
na especial aos visitantes em lua-de-mel. 
Apesar da quantidade de praias, não é tão 

badalada quanto as outras cidades do litoral 
norte paulista. Na Vila, como é conhecido o 
pequeno centro comercial da ilha, existem 
bares, restaurantes, cafés, casas de shows e 
lojas que agradam a todos os gostos. 

O QUE VISITAR
Ilhabela apresenta opções de entreteni-
mento não só para quem procura ação e 
aventura como para quem prefere tran-
quilidade e contemplação da natureza. O 
Parque Estadual de Ilhabela, por exemplo, 
preserva uma das maiores áreas dos 3% de 
floresta que ainda restam da Mata Atlânti-
ca paulista – local onde se pode observar 
a diversidade do ecossistema da região e, 
também, onde fica a Trilha da Água Bran-
ca, que conduz a várias cachoeiras de águas 
cristalinas e piscinas naturais. 
Como Ilhabela apresenta diversas praias, é 

praticamente impossível ir a cada uma. Por 
isso, é indicado realizar passeios de barcos, 
lanchas, iates ou escunas, que permitem 
conhecer boa parte da costa. 

O QUE LEVAR
Máquina fotográfica à prova d`água, roupas 
leves, tênis, chinelos, trajes de banho, bonés, 
óculos escuros, protetor solar e repelente.

COMO CHEGAR
A partir da capital paulista, siga pelas ro-
dovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto (SP-
070) até a Rodovia dos Tamoios (SP-099), 
pelo sentido de Caraguatatuba. Desse pon-
to, continue pela BR-101, na direção sul, 
até São Sebastião, de onde partem balsas 
para atravessar o canal até Ilhabela.

 SITE: www.pousadasolarsinguitta.com.br


