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Farol do Paulas

A casa da artista Lair Leoni Bernardoni, 
nascida em São Francisco do Sul.

Na bagagem, exposições internacionais  
com fotos voltadas ao que conhecemos 

como Foto Arte.  Lair buscava ao fazer 
um projeto de casa de praia e acabou se 
transformando  em um ponto turístico.  
Viagens e experiências que marcaram a 

artista hoje preenchem a sua casa.

Forte Marechal Luz

Como um guardião que protege a 
entrada da baía da Babitonga, o 

Forte Marechal Luz foi construído 
em 1915 e está localizado no alto 
do morro João Dias. Apesar de ter 
sido desativado em 1977 como 

quartel de artilharia, ele ainda é um 
símbolo histórico e turístico da 

cidade, recebendo pessoas de todo 
o País durante o ano inteiro.

Morro do Sambaqui

São amontoados de conchas, 
ferramentas, ossos, entre outros 

destroços, os quais comprovam a 
existência de seres humanos na 

região há pelo menos 6000 anos, os 
Sambaquianos. Na Praia da Saudade 

ou simplesmente Prainha, está 
localizado o maior sambaqui de São 

Francisco do Sul. 

Centro Histórico

Casarões centenários, coloridos, com 
imensos janelões e grandes portas. 

Trapiches que se alongam pelas 
águas da baía. Calçadas que 

terminam em muros de pedra. E, 
destacando-se contra o morro de 

mata nativa, as torres da Igreja Matriz. 
Esta é a visão inesquecível de quem 
chega por mar! E também possível 

para quem avança, mesmo a pé, até a 
ponta do trapiche central.

Falanstério do Saí
Vila da Glória

Falanstério do Saí ou Colônia 
Industrial do Saí foi uma 

comunidade experimental 
intencional fourierista formada 
em 1841 por colonos franceses, 
na península do Saí, às margens 

da Baía de Babitonga, nas 
imediações da atual Vila da 

Glória.

Museu histórico

Construído no �nal do século XVIII, foi 
utilizado, segundo o costume da 

época, como Câmara dos Vereadores 
e Cadeia Pública, O Museu Histórico 

Municipal, abriga em suas salas e 
celas, vários objetos doados pela 
comunidade francisquense, tais 

como; documentos, plantas, jornais e 
utensílios, comuns ao dia á dia dos 

antepassados do povo francisquense.

São mais de 16 mil metros 
quadrados no chamado Morro 

do Hospício, elevação que é 
patrimônio histórico natural e 
que se ergue entre o Museu 
Nacional do Mar e a Igreja 
Matriz, ornamentado pelo 

casario antigo do município e 
pelas belezas naturais da baía.

Morro da Cruz

O enorme morro que abriga uma 
cruz �xada em seu topo é um 

ponto muito visitado pelos  
amantes da aventura ao ar livre, 

oferencedo possibilidades para a 
prática de trilhas e montanhismo. 

Isso sem contar a maravilhosa vista 
que sem tem ao topo de toda a 

baía da Babitonga.

Balneário de Ubatuba

A praia de Ubatuba está situada 
entre as praias de Itaguaçu e 

Enseada. Com suas águas límpidas e 
cristalinas, livres de qualquer tipo de 

poluição, própria para banho e 
pesca, Ubatuba é uma das praias 

mais procuradas pelos veranistas em 
geral. A prática de vôlei de areia é 
uma constante em seu dia-a-dia, 

sendo que em todas as temporadas 
ocorrem torneios da modalidade.

Praia Grande

Uma praia que reúne características 
rústica, tranquila e selvagem. Muito 
procurada por amantes da natureza, 

sur�stas e pescadores. Possui, 
aproximadamente, 26 km de 

extensão, onde dunas de areia �na e 
branca e restinga compõem sua 

paisagem. 

Museu de arte Sacra

Mais de 300 anos de história da 
Igreja Católica de Santa Catarina 

e do Brasil representados em 
cerca de 800 peças. O acervo 

completo é composto por 
objetos de culto, vestimentas 

litúrgicas, imagens sacras, 
altares, retábulos, mobiliários, 

prataria, ourivesaria, livros raros 
e fotogra�as.

Prainha

É uma das mais bonitas praias 
de São Chico e oferece as 

melhores ondas e condições 
para a prática do surfe. Está 

localizada entre os balneários de 
Enseada e Praia Grande. Nela se 

concentram os bares mais 
badalados da alta temporada, 
ideal para quem gosta de uma 

vida noturna ativa. 

Parque E. M. Celso Amorim
Salazar Pessoa

Praia da Enseada

Com águas calmas e perfeitas para 
banho, a praia da Enseada é ideal 

para crianças. Localizada entre a Praia 
da Saudade e Ubatuba, é muito 

procurada e frequentada por famílias 
com crianças, veranistas e turistas. 
Possui um grande comércio ativo, 

bares, vida noturna e toda uma 
estrutura para diversão na alta 

temporada.

Museu Nacional do Mar

O museu foi criado em 1993, único do 
genero na América Latina. A 

�nalidade do museu é valorizar a arte 
e o conhecimento dos homens que 

vivem no mar. São embarcações 
originais de todo o país, várias delas 

con�gurando alguns dos mais 
expressivos barcos tradicionais em 
todo o mundo. Jangadas, saveiros, 
canoas, cúteres, botes, traineiras e 

baleeiras são alguns deles. 


