
Tenório, Ubatuba - SP



Em Ubatuba, os hostels do Trópico de Capricórnio são conhecidos por oferecer conforto e inúmeras
oportunidades de aventura. Confira nossos benefícios a seguir!

SOBRE NÓSSOBRE NÓS



BARRACASBARRACAS

QUARTO COMPARTILHADOQUARTO COMPARTILHADO

Oferecemos dormitórios mistos
compartilhados que são perfeitos para uma

parada de descanso descontraída entre
a praia e as ilhas, caminhadas e as vistas de

Ubatuba.

Para quem procura um pouco mais
de privacidade, oferecemos aconchegantes

barracas impermeáveis   totalmente
equipadas com colchão de casal, lençóis e

cobertores.



TRANQUILIDADETRANQUILIDADE

Nosso hostel é reconhecido pela sua
tranquilidade e boas energias.

Oferecemos redes na varanda para que
você absorva o som do canto dos

pássaros, enquanto relaxa olhando para
as copas das árvores!

 
Além disso, o ambiente é uma troca de
experiências únicas entre os viajantes.
Somos uma família que cria vínculo e

conexões com os hóspedes, tornando o
hostel o lugar perfeito para criar

experiências memoráveis.



LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO

Nosso hostel tem localização central,
com fácil acesso a muitas praias

populares, como: Praia do Tenório, Praia
Grande e Praia Vermelha do Centro.

Além disso, Trópico Tenório está idealmente localizado em uma
rua residencial perto de supermercados, bancos, restaurantes e
lojas de roupas, tornando nosso aconchegante hostel o melhor

lar longe de casa.

O Projeto Tamar é outra localização
próxima, onde você terá a oportunidade
única de ver as tartarugas marinhas de

perto!



ÁREA DE LAZERÁREA DE LAZER

Para que você tenha a melhor experiência na cidade paradisíaca de São Paulo, oferecemos uma área de lazer,
onde há mesa de sinuca para você jogar com seus amigos, livros para você ler na beira da praia e prancha de

surf para pegar muitas ondas na terra do surf!



WI-FI FIBRA ÓTICAWI-FI FIBRA ÓTICA

Fornecemos Wi-Fi de fibra ótica, a
melhor qualidade de internet para você!

 
Além disso, nosso hostel oferece um
espaço ideal para quem trabalha de

home office. 
 

Já pensou trabalhar e curtir a praia
durante a semana?



CHURRASQUEIRACHURRASQUEIRA

COZINHA COMPARTILHADACOZINHA COMPARTILHADA

Oferecemos utensílios, fogão, geladeira e tudo
que é necessário para que você econimize na

alimentação e cozinhe em nosso hostel!

Para quem gosta de fazer churrasco, também
disponibilizamos um espaço onde há

churrasqueira  e instrumentos musicais, a
combinação perfeita para juntar os amigos e

fazer uma refeição deliciosa!



PET FRIENDLYPET FRIENDLY

Caso você tenha um pet e deseja trazê-lo junto para a viagem, o nosso hostel é aberto a animais de
estimação. Ele será muito bem-vindo!



Com paisagens de tirar o fôlego do oceano e das montanhas em cada esquina e ciclovias levando você ao
longo da costa pitoresca que possui mais de 100 praias, é difícil não se encantar com Ubatuba, a cidade

paradisíaca litorânea de São Paulo.

O QUE FAZER EM UBATUBA?O QUE FAZER EM UBATUBA?



NO MARNO MAR

Para quem curte estar sempre no mar,
opções não faltam nas praias

paradisíacas! Há praias com maré mais
agitadas para a galera surfar, assim

como há locais com uma grande
tranquilidade, perfeito para caiaque,

mergulho e stand-up.



NA AREIANA AREIA

Já para aqueles que preferem fazer atividades na areia,
Ubatuba também é um lugar perfeito para vivenciar a

Mata Atlântica por meio de trilhas panorâmicas que levam
você até onde a floresta tropical e a praia paradisíaca se

encontram. Além disso, há ciclovias e calçadas para andar
de bicicleta ou caminhar pela cidade e pela praia.



AO DIAAO DIA

Aproveite o sol para visitar as mais de 100 praias
paradisíacas da cidade! Há ilhas que você conhece

por passeios de barco.

Explore Ubatuba e se surprenda com tantas
paisagens naturais. Conheça as mais diversas

cachoeiras também! E por que não se aventurar e
fazer paraquedismo?



À NOITEÀ NOITE

A cidade oferece bares, como The Peaky Blinder Pub, para você aproveitar a noite e beber drinks. Além disso,
há lugares para quem gosta de dançar forró e samba, estilos tipicamente brasileiros!



www.hosteltc.comwww.hosteltc.com

  (11) 99828-1199(11) 99828-1199

Tenório, Ubatuba - SP

Consideramos nossa casa, sua casa, pois abrimos nossas portas a todos que desejam vivenciar o verdadeiro
charme de Ubatuba. Junte-se a nós como convidado e você partirá como parte da nossa família Trópico!

Entre em contato conosco e faça a sua reserva!


