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PARQUE AQUÁTICO THERMAS DOS LARANJAIS 

 
 
 

   Olímpia, a 429 quilômetros da capital paulista, São 

Paulo, tem atraído milhões de visitantes de   todo o  

país, todos os anos, que aqui aportam para aproveitar 

períodos de curta ou longa estadia,  devido ao sossego 

que oferece uma cidade do interior paulista e pela sua 

diversidade de opções na cultura, gastronomia e lazer, 

abrigando um dos maiores e mais belos parques     

aquáticos do  mundo, o Thermas dos Laranjais. 

 

  Intitulada recentemente como uma das cidades mais 

acolhedoras do país pela Expedia Brasil - uma das 

mais conceituadas agências de viagens virtuais do mundo -, Olímpia oferece opções ao turista que vão além das 

atrações das águas termais. A cidade é o destino certo para turistas que buscam refúgio para curtas e longas  

estadias.  

 

   A cidade de Olímpia está localizada na região noroeste do Estado de São Paulo, a 429 km da capital, a 50 km 

de São José do Rio Preto e a 49 km de Barretos.  

 

  Para quem vem de carro, o acesso à cidade se dá pelas Rodovias Assis Chateaubriand (SP-425) e Rodovia  

Armando de Salles Oliveira (SP-322).  

 

  Para quem prefere avião, o aeroporto de São José do Rio Preto está a 30 minutos da cidade. 

 

  A cultura e a tradição são marcas da estância turística. Conhecida como a Capital Nacional do Folclore, a      

cidade tem seu festival anual que por mais de meio século reverencia as origens e costumes do povo brasileiro. 

Reconhecido internacionalmente, o evento atrai milhares de pessoas todos os anos, no mês de agosto. 

 

  Em Olímpia também funciona um Museu do Folclore, onde peças antigas relacionadas à cultura popular estão 

expostas para a visitação pública. Igrejas antigas com pinturas e esculturas sacras também fazem parte dos     

atrativos para quem gosta de apreciar a arte e o belo.  

 

  O Thermas dos Laranjais é o Parque mais visitado do Brasil  

da América Latina e o 4º mais visitados do mundo segundo 

Ranking Internacional 2018 AECOM, está localizado na      

Estância Turística de Olímpia no Estado de São Paulo, num 

lindo vale  naturalmente protegido e enfeitado pelo verde 

exuberante do local, ocupando cerca de 300 mil metros    

quadrados. O magnífico parque aquático, de fonte mineral, 

naturalmente aquecida pelas rochas submersas a mais de 

mil metros, oriundas do Aquífero Guarani e encanta pela   

harmonia e aprimoramento paisagístico. Considerado um dos 

Parques mais arborizados do mundo com  vegetação nativa. 

 

 

 



      O Parque conta com mais de 50 atrações com inúmeras piscinas de águas quentes natural, 

com temperaturas que variam de 28 a 38 Graus Celsius, o destaque fica por conta da piscina que 

possui ondas e, também, Rio Selvagem, Piscina de Surf Master 180º única no mundo, Praias       

Artificiais, o toboágua com várias pistas de diferentes alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A piscina “Surf Master” Meia Lua, a primeira do mundo, toda 

feita com material inflável sobre uma estrutura aproximada de 

dois mil metros quadrados,  utilizando um volume de 900     

metros cúbicos de água, direcionados por sete bombas que 

proporcionam a   sensação muito próxima de uma praia real 

própria para a prática do surf. Outro destaque desta pista  é 

que na água utilizada na piscina não é utilizado cloro e sem 

ozônio. 

 

As piscinas de ondas são cercadas de areia branca e coqueiros, o rio lento, com corredeira de 

360m de extensão, toboáguas gigantes com pista de 80m, hidrobalanço, tirolesa, guerra com       

canhões d’água, Parque Infantil, poços, ôfuros, piscina de ressurgência em que o usuário não      

afunda, simulando o que ocorre no “Mar Morto” e cascatas de águas quentes naturais, tudo         

cercado de muito verde.  



Além das atrações aquáticas, o Thermas dos Laranjais oferece diversas opções de lazer fora da 

água, como pista de caminhada, bosques, quadras poliesportivas, um mini-zoológico,              

fazendinha, quadras poliesportivas (vôlei, biribol, tênis, futsal, footvolley, squash e academia de 

ginástica     também estão entre as atrações que são destaques entre turistas e visitantes. 

 

 

Isso sem falar numa rede com mais de 30 restaurantes, bares, lanchonetes e lojas de                 

conveniências proporcionando todo conforto para você e sua família.  

 



A Preocupação Ambiental é um tema muito importante para Direção do Parque, atualmente        

reutiliza toda a água que é usada em suas piscinas, direcionada-a para uma Estação de               

Tratamento de água onde recebe todo o tratamento necessário para poder ser reaproveitada no 

próprio    parque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Parque possui estrutura de vestiários completos para utilização dos visitantes e associados e  

armários que poderão ser adquiridos na chegada ao parque conforme as necessidades. Bem    

como Posto de Atendimento Médico, Achados e Perdidos e Segurança para localização de       

pessoas que eventualmente se percam dos seus familiar 

 

O Estacionamento é gratuito e seguro, onde visitantes poderão estacionar seus automóveis           

e ônibus. 

 

Vale à pena conhecer e desfrutar desse verdadeiro paraíso das águas quentes! 



INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 

Horário de Funcionamento: Terça à Domingo das 08h às 20h  e as segundas-feiras das 9h  às 

20h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aquisição de chaves de armários, é necessário depósito no cartão Thermas Card: 

  

 

 

 

 

 

 

Pequeno (azul, laranja, vermelho, preto) R$ 20,00 (caução de R$ 5,00 chave e R$ 5,00 do 

cartão de consumo), na devolução de ambos o visitante recebe R$ 10,00. 

 

Grande (azul, vermelho, preto) R$ 25,00 (caução de R$ 5,00 chave e R$ 5,00 do cartão de       

consumo), na devolução de ambos o visitante recebe R$ 10,00. 

*valores sujeito à alterações. 

 

A consumação de alimentos e bebidas e paga com um cartão próprio do parque  também.       

Deposita-se o valor que desejar, o que não for gasto é devolvido quando o cartão for entregue 

ao caixa. Do valor depositado R$ 5,00 ficam bloqueados como calção e são devolvidos na      

devolução do cartão. Para carga só se aceita dinheiro ou cheque. Cartões de crédito e débito 

são aceitos diretamente nos estabelecimentos. 

 

 

 

 

 

 

Horário limite de devolução das chaves e saldo do Cartão Thermas Card 19h45min todos os 

dias. 



Informações  Complementares:  

 

O parque possui um caixa eletrônico no lado externo do parque, próximo a portaria 2 ( relógio); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para associados, Armários e chaves são gratuitos e são   retirados  somente no vestiário   amarelo 

por   título de sócio; Entrada de sócios pela portaria 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para as crianças até 6 anos, o parque fornece boias de braço sem taxas, basta retira-las na         

entrada do parque; 

Crianças perdidas: 

Nossos colaboradores são treinados para no caso 

de crianças perdidas conduzi-la até o CAC (Centro 

de Atendimento a Criança), onde essa crianças fica 

sob os  cuidados dos nossos colaboradores do setor  

até a vinda de um responsável.   

• Temos o setor de achados e perdidos,           

localizado entre a portaria 3 e vestiário preto. 

• Altura mínima para as crianças em atrações radicais 1,20m 

• Crianças de 1 á 6 anos é obrigatório o uso de boias. 

• Não é permita entrada no parque portando isopores, coolers, qualquer objeto de 

vidro e cortante; 

Mais informações no nosso site: WWW.termas.com.br 

http://WWW.termas.com.br


Informações  Complementares:  

 

 

 

        Rede hoteleira 

 

Visitantes encontram em Olímpia uma ampla e diversificada rede hoteleira. Do aconchego das 
pousadas ao requinte dos resorts, o turista tem a garantia de repouso em instalações com todo 
conforto e atendimento especializado. 
 
Atrações artísticas e culturais movimentam os resorts, que sempre oferecem programações    
temáticas para seus hóspedes.  
 
A rede de hotéis é considerada um dos diferenciais para o turista que vem a Olímpia e isso se 
comprova pelos números: em seis anos, o número de leitos destinados à atividade turística deu 
um salto de 2.100% e, em cinco anos, serão 22 mil a mais. 

 
• Consulte a Rede de Hotéis cadastrados na AOHPBR no site : www.termas.com.br 

 

 

Turismo Aquático  

 

A presença de águas termais, que variam de 26°C a 28°C é, indiscutivelmente, o grande atrativo 
de Olímpia que recebe em média 200 mil visitantes por mês de vários cantos do país,             
principalmente da região metropolitana de São Paulo, sul de Minas Gerais, cidades do Triângulo 
Mineiro e também na região oeste do Mato Grosso do Sul. 
 
A cidade é refúgio para pessoas em busca de diversão e descanso no período de férias ou em 
feriados prolongados. Mirando esse público, o Thermas dos Laranjais oferece condições       
especiais para “day use”.  
 
O Thermas dos Laranjais é um dos principais complexos turísticos da América Latina. Com mais 
de 300 mil metros quadrados, o parque conta com mais de 50 atrações para todos os gostos. 
 
Para quem quer escapar da rotina em um final de semana qualquer, o ideal é programar um    
roteiro de curta duração, que deixe no visitante aquele gostinho de quero mais. A dica é se      
esbaldar nos Thermas dos Laranjais durante o dia e curtir os bares e restaurantes à noite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermas dos Laranjais  

 

Endereço: Av. do Folclore, 1543 - Jardim Santa Efigênia, Olímpia - SP, 15400-000  
Telefone: (17) 3279-3500   
Site: www.termas.com.br 
Facebook: www.facebook.com/thermasdoslaranjaisoficial/ 
Instagram: https://www.instagram.com/thermasdoslaranjaisoficial/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCR4KM1wO7QzZLVTxlK-t4Dw 
 
 
 
*Consulte no nosso site as regras para meia entrada www.termas.com.br e o tarifário para fins de semana, feriados e  dias           

especiais. 

http://www.termas.com.br/
http://www.termas.com.br/
http://www.termas.com.br/
http://WWW.termas.com.br
http://www.facebook.com/thermasdoslaranjaisoficial/
http://www.termas.com.br



