Nosso espaço e atividades te convidam a baixar o ritmo, contemplar, observar,
ouvir, sentir-se em comunhão com a natureza e brincar como criança. Tem
muita coisa pra se fazer; um espaço gigante pra se explorar e vários cantinhos
pra se descobrir. Tem silêncio pra se ouvir, e água, muita água pra nadar,
massagear, contemplar, pescar, saltar e por fim, se deixar levar. Conheça
abaixo todas as atividades que você pode fazer no Hotel Fazenda Areia que
Canta:

CIRCUITOS DE ECOTURISMO
CIRCUITO FAZENDA
Um circuito auto guiado com inúmeras atividades de contemplação e
relaxamento e curiosidades sobre a fazenda. Você escolhe o que fazer, no seu
tempo:


Pomar e trilha das Frutas;



Pesca esportiva (pesque e solte);



Ponte suspensa do lago;



Piscina natural;



Mini tirolesas;



Caminho dos seixos;



Redário sombreado;



Parquinho infantil;



Voos do Balanço;



Roteiro fazendinha – onde os turistas podem alimentar os bichinhos;



Museu da fazenda;



Horta;



Tirolesa sobre o lago (seca/molhada);



Passeio a cavalo pela fazenda com duração de 50min, passando por
plantações de laranja, pasto com gado de leite e corte, acompanhado de
guia local (equipamentos – capacete e estribo fechado) + seguro
obrigatório. Crianças a partir de 1,20m.

CIRCUITO AREIA QUE CANTA
Um incrível passeio guiado, em meio a uma reserva natural com diversos
ecossistemas preservados. Um santuário reconhecido por sua diversidade de
pássaros da fauna brasileira e muita água par curtir, relaxar ou simplesmente
contemplar. Inclui a visita à nascente da Areia que Canta – é possível fazer
todo o circuito sem se molhar:


Nascente da Areia que Canta;



Trilha do Rio Tamanduá;



Duas travessias cênicas;



Banho de rio e de corredeira;



Prainha do Rio Tamanduá;



Hidromassagem natural;

TABELA DE VALORES 2017:
Produto

Valores adultos
Dias de semana

Valores adultos
Finais de semana

Valores adultos
Feriados

Day Use Fazenda sem almoço: Circuito
Areia que Canta + Circuito Fazenda

R$ 60,00

R$80,00

R$90,00

Day Use Fazenda com almoço: Circuito
Areia que Canta + Circuito Fazenda +
almoço

R$115,00

R$130,00

R$140,00

R$115,00

R$130,00

R$140,00

R$175,00

R$200,00

R$220,00

R$30,00

R$30,00

R$30,00

Circuito Fazenda + almoço

R$ 60,00

R$80,00

R$90,00

Passeio a Cavalo + Circuito da Fazenda

R$ 60,00

R$60,00

R$60,00

R$10,00 por descida

R$10,00 por
descida

R$10,00 por
descida

R$10,00 por vara

R$10,00 por vara

R$10,00 por vara

**Day Use Hotel: Circuito Fazenda + Infra
estrutrura de lazer do hotel + almoço (não
inclui o Circuito Areia que Canta)
**Day Use do hotel completo: Circuito
Fazenda + Circuito Areia que Canta + Infra
estrutura de lazer do hotel + almoço + café
da tarde
Café da manhã na fazenda

Tirolesa sobre o lago
Equipamentos para a pesca (vara e
ração)

Obs.:
 Crianças até 05 anos são cortesia e de 06 à 11 anos pagam meia. O
desconto é válido desde que estejam acompanhadas de 01 adulto
pagante;
 Somente no valor do passeio a cavalo, tirolesa e equipamentos para a
pesca que as crianças não tem desconto;
 Para o passeio a cavalo crianças somente acima de 1,20mt e permitido
somente uma pessoa por cavalo;
 Day Use hotel e Day Use completo do hotel será mediante
disponibilidade;
 A estrutura do hotel (piscinas, bares, quadras, barcos e pedalinhos,
salão de jogos, sauna) é de uso exclusivo dos hóspedes e dos clientes
que fecharem Day Use hotel e Day Use completo do hotel.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Atividades:
Day Use Fazenda:
Circuito Areia que Canta:
Durante a semana: 10h, 12h e 14h e feriados das 09h às 16h exceto às 11h.
Necessário agendamento prévio;
Circuito Fazenda: Todos os dias das 09h às 17h;
Day Use Hotel: 09h às 16h30 todos os dias;
Day Use do Hotel completo: 09h às 16h30 todos os dias;
Passeio a cavalo: 09h, 10h, 13h e às 14h todos os dias. Necessário
agendamento prévio;
Restaurante:
Café da manhã: 08h às 10h;
Almoço: 12h às 14h30;
Café da tarde: 16h às 17h;
Pagamento: Dinheiro ou cheque, pois temos dificuldade em passar cartões de
crédito / débito.
Recomendamos: Roupa de banho, tênis para caminhada e para molhar (caso
queira entrar nas corredeiras), boné, toalha, protetor solar, repelente. Chegar
com pelo menos 20 minutos de antecedência do horário agendado.
Estamos a disposição.
Att,
Equipe Areia que Canta

