
São Paulo, 15 de junho de 2022 - Página 9

São Francisco Xavier 
ótimo lugar para quem 

gosta de trilha e natureza

Passear por São Francisco 
Xavier é como dar uma vol-
ta ao passado, a cidade ain-
da preserva o clima de roça, 
com direito a coreto, e pro-
sa no passeio. Apelidada de 
São Xico pelos moradores é 
ótima para se visitar o ano 
todo, pois no inverno o cli-
ma é romântico e cheio de 
charme, já no verão se tor-
na agradável devido aos pas-
seios de cachoeiras e trilhas.

São Francisco Xavier, é 
um distrito de São José dos 
Campos, e fica a 150km da 
capital paulista, entre os pas-
seios está a Cachoeira Pedro 
David que é um ótimo lo-
cal para relaxar e curtir mo-
mentos em família. O espaço 
é cercado pela natureza, com 
a presença de quedas d’água 
que proporcionam banhos 
refrescantes. Sua infraestru-
tura possui banheiros e es-
paços para alimentação.

Já quem gosta de aven-
tura vale a pena conhecer o 
Pico Pedra da Onça. Além da 
linda paisagem, tem uma tri-
lha ecológica e um mirante. 
São cerca de 11 km de per-
curso. Já o local mais visita-
do em São Xico é o Mirante 
da Pedra de São Francisco, 
que possui vista para a Serra 
da Mantiqueira, e destaque 
para muitas pedras, de di-
versos tamanhos, que fa-
zem a beleza do cenário. E, 
além de tudo isso, o ambien-
te também possui um ótimo 
restaurante.

E como toda cidade do 
interior o passeio pelo cen-
trinho não pode faltar. É 

possível encontrar muitas 
opções, como: cafés e doces 

artesanais, lojas de lembran-
cinhas, produtos da roça e 

até mesmo queijos premia-
dos no exterior.
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Coreto no centro da cidade recebe festivais de música ao longo do ano
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Passarela para atravessar a Cachoeira Pedro David São Francisco Xavier é cercada pela Serra da Mantiqueira

São Francisco Xavier tem clima de cidade interiorana


