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Guia
Monte
Verde

https://www.pousadasuicamineira.com.br
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Nós, da Pousada Suiça Mineira, sabemos que vir para Monte 

Verde envolve muito mais do que se hospedar em uma bela 

pousada. Acreditamos que além de uma ótima hospedagem, 

nossos hóspedes buscam dicas para curtir o frio da serra e 

outras opções que só Monte Verde proporciona. Assim, criamos 

este ebook, com algumas dicas separadas especialmente para 

você. Nesse ebook, você vai encontrar as principais rotas para 

chegar até Monte Verde, sobre a vila de Monte Verde, dicas 

sobre o clima, culinária, atrações radicais e motivos para você 

se hospedar conosco!  

Olá,
obrigado por baixar 
este EBOOK.

Ele foi feito 
especialmente para 
você.
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Localizada no extremo Sul de Minas Gerais, na divisa com 

o estado de São Paulo, Monte Verde é distrito da cidade 

de Camanducaia e se tornou um dos principais destinos 

do Brasil devido às baixas temperaturas e clima ameno. As 

lindas paisagens da Serra da Mantiqueira e jardins floridos 

o ano todo encantam pela sua beleza. As construções no 

estilo alpinas e enxaimel remetem a países europeus, com 

um traço climático típico de inverno a maior parte do ano, 

atraindo turistas de todo o mundo.

Sobre 
Monte Verde



4

A uma altitude média de 

1600 metros acima do 

nível do mar e rodeada por 

montanhas, Monte Verde 

apresenta um clima muito 

agradável durante todo o 

ano. No inverno é muito 

comum à ocorrência de 

geadas pela manhã fazendo 

com que a paisagem fique 

ao melhor estilo alpino. 

Sua gastronomia é rica e 

diversificada, indo desde 

pratos típicos mineiros 

até pratos exclusivos 

preparados por chefs 

de renome nacional e 

internacional.
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Como 
chegar
O principal acesso para Monte Verde é 

pela Rodovia Fernão Dias (BR-381) até 

a cidade de Camanducaia utilizando 

a Saída 918. A partir daí são mais 30 

quilômetros de estrada até Monte Verde.

Saindo de Saindo de Saindo de Saindo de

Pegue a Via Dutra (BR - 116), 

em direção a Guarulhos, e 

no km 13, entre na Rodovia 

Fernão Dias e siga por ela 

até Camanducaia. Utilize 

a saída 918 para entrar na 

cidade e acompanhe as 

placas de sinalização para 

Monte Verde.

Pegue a rodovia Dom Pedro 

I (SP-065) em direção a 

Jacareí, e após 60 km, entre 

à esquerda na Rodovia 

Fernão Dias, no sentido 

Belo Horizonte e percorra 

68 km até a cidade de 

Camanducaia. 

Pegue a Via Dutra em direção 

a São Paulo e percorra 169 

km até a altura de Jacareí, 

pegue a Rodovia Dom 

Pedro I (SP-065) até Atibaia 

e entre à direita na Fernão 

Dias. 

Pegue a Avenida Amazonas 

até a Rodovia Fernão Dias, 

rumo a São Paulo, e continue 

sempre em frente até a 

cidade de Camanducaia.

São Paulo Campinas Rio de Janeiro Belo Horizonte

SP - Monte Verde 166 km CPS - Monte Verde 170 km RJ - Monte Verde 420 km BH - Monte Verde 456 km
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Clima
Monte Verde está localizada 

no extremo sul de Minas 

Gerais, na divisa com o 

estado de São Paulo, a 1600 

metros de altitude e rodeada 

por montanhas. O clima de 

montanha faz com que o sol 

esteja presente praticamente 

o ano todo. 

Durante o inverno, época 

mais procurada pelos 

turistas, as temperaturas 

ficam próximas de zero 

graus, ocorrendo nevoeiros e 

geadas. Durante a primavera 

e parte do verão, de 

setembro a fevereiro, Monte 

Verde é muito procurada 

por viajantes que desejam 

tranquilidade e conforto. 

De fevereiro a maio, final do 

verão e início do outono, o 

clima característico europeu 

fica mais evidente na cidade, 

com as folhas secas das 

árvores e as temperaturas 

ainda mais amenas.
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C
u

li
n

ár
ia Em Monte Verde você terá 

acesso a diversos lugares para 

se encantar. É a oportunidade 

ideal para você conhecer 

os melhores restaurantes 

com as delícias da culinária 

alemã, portuguesa, italiana 

e a mistura típica da cozinha 

mineira, além de cervejarias 

com produções locais.
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Cantina 
Portale 
di 
Napoli 

A Cantina Portale di Napoli é 

um restaurante especializado 

em pratos típicos italianos, com 

deliciosas massas frescas, filés, 

fondues, sopas, trutas e pizzas.

Av. Monte Verde, 215 – 
Centro

Endereço
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Villa 
Donna O Villa Donna é um bistrô 

reconhecido como um 

dos Melhores Restaurantes 

de Monte Verde, com o 

certificado de “Hall da Fama” 

segundo site TripAdvisor. 

Oferece risotos, massas e 

polentas, além de diversos 

pratos vegetarianos. Todos 

os pratos são feitos na hora.

Rua Rolinha, 33 – Centro
Endereço
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Cervejaria
artesanal
Fritz

alemãs, como o bolinho 

Eisbein, feito de joelho de 

porco. A cervejaria oferece 

aos  visitantes um 

tour guiado, com direito 

a degustação e copo 

personalizado de lembrança.

Sob o comando do mestre 

cervejeiro Jörg Franz 

Schawbe, a Cervejaria 

Artesanal Fritz possui 5 

diferentes tipos de cervejas 

e chopes inspirados   n a 

tradição alemã e um cardápio 

também com especialidades 

Rua Rolinha, 40 – Centro
Endereço



11

Vila 
Amarela

Desde 2010, a Vila Amarela 

oferece saladas, carnes, 

pescados e massas 

tradicionais da montanha, 

além de mais de 100 rótulos 

de vinhos nacionais e 

importados e outras bebidas 

premiadas do mundo inteiro.

Avenida da Fazenda, 10 
Endereço
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Café 
Bistrô

O Café Bistrô possui um 

cardápio que inclui massas, 

risotos, trutas, carnes e 

fondue.

Av. Monte Verde, 1000 – 
Centro

Endereço
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Casa do 
Fondue 
Mont 
Vert

O Restaurante Mont Vert 

possui variados pratos da 

cozinha mineira, como 

picanhas, trutas, filés, sopas 

e fondue.

Rua Rolinha, 71 – Centro
Endereço
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A
tr

aç
õ

es

O Shopping Center Celeiro 

está localizado na principal 

rua de Monte Verde, e possui 

mais de 25 lojinhas, além de 

cafés e lanchonetes.

A galeria de arte Unger’s 

Pottery House – Art Gallery 

é voltada para a arte 

contemporânea, e expõe 

peças de jardim e interior. 

Nela, você encontrará obras 

de arte, objetos decorativos, 

utilitários e peças especiais 

para jardim, como fontes, 

tocheiros, banheiras e 

comedouros de passarinhos. 

Além disso, a galeria conta 

com o acervo de diversos 

artistas contemporâneos: 

ceramistas, pintores e 

escultores. 

A Galeria Suiça, localizada 

no coração de Monte Verde, 

conta com várias opções de 

lojas, cervejarias, chocolateria 

e uma charmosa cafeteria 

tradicional.

Shopping Center 
Celeiro

Unger’s Pottery 
House

Galeria Suiça

Rua da Represa, 1307

Entrada Gratuita
Endereço
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Atrações

radicais
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Passeios 
de quadri-
ciclo

proporciona ainda mais 

emoção. O Circuito Fazenda 

Radical oferece passeios 

por uma trilha de   13 km 

acompanhado de um guia 

local.

Uma maneira emocionante 

de se aventurar em Monte 

Verde é fazendo um passeio 

de quadriciclo no meio 

da mata, com subidas e 

descidas, incluindo alguns 

trechos com lama, o que 

Acesse o site clicando 
aqui.

https://fazendaradical.com.br/atividades/quadriciclo/
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Mega 
tirolesa

Um mix de emoção e 

adrenalina há mais de 70 

metros de altura! A Mega 

Tirolesa proporciona uma 

vista de 360º no meio da 

mata aos aventureiros.

Acesse o site clicando 
aqui.

https://fazendaradical.com.br/atividades/mega-tirolesa/
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Passeios 
de Jipe

Os passeios de jipe de Monte 

Verde levam a destinos 

emocionantes e acontecem 

mesmo naqueles dias com 

chuva e barro, deixando 

o passeio ainda mais 

aventuroso.

Acesse o site clicando 
aqui.

http://companhia4x4.com.br/
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Caminhada 
Trekking

A região de Monte Verde é 

o paraíso para a prática da 

caminhada esportiva, com 

uma grande variedade de 

trilhas no meio da mata, desde 

as mais fáceis e tranquilas 

até as mais radicais. A cidade 

oferece guias para quem 

quiser se aventurar nessa 

prática.
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Trilhas

Uma das mais famosas de Monte 

Verde, porque é uma das mais 

fáceis, oferece belos mirantes e 

o cume plano.

Altitude: 1.990 metros

Distância: 1,8 km - 1h30 ida e volta

Nível de Dificuldade: 

Moderada

O Platô é o mais baixo. Ao 

contrário dos demais, ele não é 

um pico, mas sim uma extensa 

laje de granito de onde se tem 

uma ótima visão panorâmica 

dos arredores. O local é bastante 

frequentado por turistas.

Altitude: 1.900 metros

Distância: 2h ida e volta

Nível de Dificuldade: 

Fácil

Pedra RedondaTrilha do Platô
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Trilhas

A Pedra Partida tem uma vista 

de 360 graus, de onde é possível 

ver até a Pedra do Baú, já no 

Estado de São Paulo.

Altitude: 2.046 metros

Distância: 1,6 km - 3h ida e volta

Nível de Dificuldade:  

Intermediário

Pico mais alto do sul de Minas 

Gerais. A caminhada é longa e 

puxada e fica na sequência da 

Trilha do Platô. Mais do que 

as outras, é importante ir com 

guia, pois há risco de se perder.

Altitude: 2.082 metros

Distância: 5h ida e volta

Nível de Dificuldade: 

Difícil

Pedra Partida Pico do Selado
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Haras 
Monte 
Verde

O Haras possui cavalos Puro 

Sangue, Campolina, Manga 

Larga e cavalos exóticos 

da raça francesa. O haras 

oferece passeios guiados nos 

horários de 10h, 12h, 14h e 

16h30 pela região de Monte 

Verde com duração de 1h a 

1h30.

Rua das Chácaras, 582 – 
Centro

Endereço
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Porque se 
hospedar 
na Suiça 
Mineira
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A Pousada Suiça Mineira é uma 

das mais procuradas da região, 

considerada uma das principais 

pousadas de Monte Verde, 

com pouco mais de 7 anos de 

funcionamento, é uma excelente 

opção para quem gosta de 

exclusividade, conforto e requinte 

com primorosa decoração.

Localizada no alto da principal 

avenida de Monte Verde, a 

Pousada Suiça Mineira fica em 

posição estratégica, pois está a 

apenas 500 metros do centro 

turístico, e ao mesmo tempo em 

um local silencioso, rodeado por 

natureza e muita paz.

São 20 acomodações (sendo 

8 suítes e 12 apartamentos) 

muito bem equipadas, contando 

com itens como TV LCD de 32” 

(com 150 canais e pacote HD), 

Hidromassagem, frigobar, cama 

Box e um item muito importante 

para uma pousada em Monte 

Verde: Lareira. Tudo pensado 

com muito carinho para garantir 

o conforto de casais, famílias e 

grupos de amigos que procuram 

mais do que uma simples 

hospedagem.

Suíte Sion

Recepção

Café da manhã
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Reforçado, diversificado e 

fresquinho, nossa primeira 

refeição da Suiça Mineira é 

servida em estilo brunch e ajuda 

os hóspedes a recarregarem as 

energias para aproveitar o melhor 

de Monte Verde.

Servido em um salão com 

capacidade para 50 pessoas, o farto 

Buffet oferece diversas opções, para 

você se deliciar e tornar sua viagem 

ainda mais gostosa!

Veja algumas das opções que você 

encontrará no Bruch da Pousada 

Suiça Mineira:

Pães e bolos assados na hora;

Deliciosas tortas doces e 

salgadas;

Frios: queijos, salame, presunto 

e muito mais;

Cereais, geleias, mel e outros 

acompanhamentos;

Muita diversidade de frutas;

Os ovos e waffles são preparados 

na hora, ao gosto do hóspede;

Diversas opções de 

bebidas  como leite, café, 

chocolate quente, capuccino, 

chás, iogurtes, sucos e água.

Além disso, o salão conta com 

microondas e torradeira para que 

você deixe seu café da manhã do 

seu jeito! Tudo é preparado com 

muito carinho, na própria Pousada, 

para que os hóspedes comecem 

o dia com uma alimentação rica 

e balanceada, com mais de 40 

opções. Só quem já conhece o 

brunch da Pousada Suiça Mineira 

sabe a sensação de acordar e sentir 

o cheirinho delicioso dos pães e 

bolos recém-assados em nossa 

cozinha!

Brunch

O brunch 
da Suiça 
Mineira é o 
melhor café 
da manhã
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Lazer na Pousada Suiça Mineira 

é item chave. Além das opções 

da cidade, você encontra muita 

diversão em nossa pousada em 

Monte Verde.

Viva a incrível experiência de se 

divertir com sua família, amigos 

ou com seu amor com as diversas 

atrações que você encontrará nas 

dependências da Pousada Suiça 

Mineira.

Confira as opções de lazer na pousada:

Piscina Aquecida: Uma charmosa 

piscina, em um ambiente 

totalmente fechado com vidro,   

de onde você pode apreciar a vista 

para as montanhas. A noite,  a 

piscina conta com um sistema de 

iluminação especial, deixando-a 

ainda mais charmosa.

Sauna Finlandesa: ideal para o 

friozinho de Monte Verde, além  de 

proporcionar diversos benefícios 

para sua saúde.

Aparelhos para ginástica: para 

quem não deixa de cuidar da saúde, 

mesmo nas férias.

Sinuca: diversão para toda a família.

Mesa para baralho: Truco!

Sala de TV: Para reunir a galera e 

assistir vários programas em HD, 

inclusive jogos de futebol.

Vestiários com chuveiro: Após a 

sauna e a piscina aquecida, nada 

melhor que já tomar um ducha 

quente.

Como acontece nos outros ambientes 

da pousada, o capricho está presente 

em cada detalhe da decoração deste 

recinto, tornando-o muito agradável. 

E para que sua experiência em nossa 

pousada em Monte Verde fique  ainda 

mais divertida, servimos algumas 

porções, bebidas ou um charmoso 

balde com gelo e champagne na beira 

da piscina. Consulte-nos!

Viva a incrível 
experiência 
de se divertir 
com sua 
família.

Área de lazer
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Acomodações

SUÍTE SION

SUÍTE BASEL

Conheça 
nossas 
suítes.
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Acomodações

SUÍTE CHUR

SUÍTE ST. GALLEN

SUÍTE DAVOS

SUÍTE THUN

SUÍTE WINTERTHUR

SUÍTE LAUSANNE
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Acomodações

SUÍTE LUZERN

SUÍTE INTERLAKEN

SUÍTE GRUYERES

SUÍTE ZURICH

SUÍTE LENZBURG

SUÍTE GENEVA
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Acomodações

QUARTO ST. MORITZ

QUARTO LUGANO

QUARTO ZERMATT

QUARTO MONTREUX

QUARTO BADEN

QUARTO AROSA
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RESERVE AGORA

Faça sua reserva na Pousada Mineira

www.pousadasuicamineira.com.br

https://www.pousadasuicamineira.com.br/acomodacoes
https://reservas.pousadasuicamineira.com.br/Booking?companyId=57ff7cc7c19a3b00984d45f0&promoCode=&checkin=&checkout=&childrenage=&childrenage=&adults=&children=
https://www.pousadasuicamineira.com.br
https://www.facebook.com/suicamineira
https://www.instagram.com/suicamineira/

