HOTEL FAZENDA AREIA QUE CANTA
DESCRITIVO DO DAY USE FAZENDA – 2022
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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:

Infraestrutura de lazer do hotel:
01 piscina natural com deque, 01 piscina aquecida e coberta; 02 piscinas
descobertas e climatizadas, bar da piscina, SPA com ofurô e banheiras de
hidromassagem, lago com atividades de barco a remo, pedalinhos, standup
paddle e pesca esportiva, salão de jogos, monitores, Venda Santo Antônio,
vestiários e sanitários, campo de mini-golfe, quadra de beach volley (vôlei de
praia), quadra de tênis, minicampo de futebol, garrafão para prática de
basquete, trilhas autoguiadas para caminhada, café da manhã, almoço e um
café da tarde.

Circuitos de Ecoturismo
Circuito Fazenda
Um circuito autoguiado com inúmeras atividades de contemplação
relaxamento e curiosidades sobre a fazenda. Você escolhe o que fazer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pomar e trilha das Frutas;
Pesca esportiva (pesque e solte) – R$ 10 pela locação da varinha +
isca, porém são livres para trazerem o próprio equipamento;
Ponte suspensa do lago;
Slackline;
Piscina natural com deque (próxima à recepção);
Mini tirolesa seca;
Caminho dos seixos;
Redário sombreado;
Voos do Balanço;
Roteiro fazendinha – onde podem alimentar os bichinhos com uma
ração especial disponibilizada sem custos (01 saquinho por pessoa)
na Venda Santo Antonio;
Museu da fazenda;
Tirolesa sobre o lago (seca/molhada) – R$ 20,00 a descida, por
pessoa, conforme agendamento na recepção. Mínimo de 10kg
e máximo de 120kg.

e

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 pra curtir, relaxar e contemplar.
Inclui a visita à nascente da Areia que Canta – Local para fotos e
contemplação. Por questões de segurança e preservação do espaço, não
é permitido nadar e andar dentro da nascente Areia que Canta.
A segunda parte da visitação consiste nas corredeiras do Rio Tamanduá (um
rio com lajeados naturais que possibilita o mergulho em vários pontos). Inclui:
duas travessias cênicas; o banho de rio e de corredeira; prainha do rio
Tamanduá e hidromassagem natural.

Informações sobre as atividades:
Circuito Areia que Canta:
•

•
•
•
•
•

•

•

Neste primeiro momento estamos oferecendo um número restrito
de vagas por dia. Por este motivo é necessário agendamento com
antecedência;
Obrigatório acompanhar o monitor do grupo, designado pela recepção;
Chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência no horário
agendado – Ponto de encontro para saída: Venda Santo Antônio;
Em caso de atraso, perderá a vaga no horário previamente combinado e
será reagendado para o próximo horário, caso exista vagas;
Para entrar nas corredeiras é necessário roupas de banho e tênis ou
algum calçado fixo que possa molhar e sujar;
A Nascente fica a 2 km da recepção da fazenda. Este percurso é feito à
pé ou com o seu carro. Outra parte deve necessariamente ser feita a pé,
sendo 300m até a Nascente da Areia que Canta e 700m até as
Corredeiras do Rio Tamanduá. O horário das 09h e 10h é exclusivamente
a pé, porém podem ir com o carro próprio, seguindo orientação dos
monitores. No horário das 14h30 você vai e volta com o próprio
transporte;
O Circuito Areia que Canta tem a duração de 02 (duas) horas e meia à 3
(três) horas. Caso não queiram fazer o percurso todo terão que ir e
voltar com o transporte próprio;
É permitido animais de estimação desde que estejam com guia e terão
que ir e voltar com o transporte próprio.

Informações complementares
Sobre as refeições
Estão inclusos no pacote de day use:
Café da manhã;
Almoço (incluso suco do dia e água. Demais consumos cobrados à parte);
Café da tarde – cortesia.
No restaurante, o tipo de refeição oferecido é o de buffet self-service, com
obrigatoriedade do uso de luvas na hora de se servirem. Água e suco do dia
estão inclusos nas refeições, com outros tipos de bebidas cobrados à parte.
Caso optem pelo passeio Areia que Canta as 14h30, deverão estar
cientes que não será possível chegarem a tempo para o café da
tarde, pois já terá se encerrado.
Obs.: Por força do Decreto 5.120/2022 da Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Brotas, Art.10, solicitamos que apresente
Carteira de Vacinação Contra Covid-19, ou teste negativo para
Covid-19, realizado em até 72 horas da data seu day-use, para
ingresso na Areia que Canta Fazenda Hotel e Ecoturismo.
Acatamos recomendação da municipalidade para melhor atendêlos, em segurança e tranquilidade para você e sua família.

Valores:
Day use adulto:
• FINAIS

DE SEMANA/FERIADOS (PACOTES)/JANEIRO, JULHO
DEZEMBRO 2022 – MÊS INTEIRO;
R$ 299,25 por pessoa;
• SEGUNDA

A SEXTA-FEIRA (dos demais períodos):
R$ 262,50 por pessoa.
Já incluso a taxa de 5% de serviço.
Crianças até 05 anos são cortesia e de 06 a 11 anos pagam meia. Na tirolesa
e equipamentos para a pesca não há desconto para crianças.
Tirolesa: R$20,00 a descida;
Vara de pesca: R$10,00 a locação + isca;
Locação de armários na Venda: R$ 10,00 (cobrança de R$ 25 em caso de
não entrega da chave na própria venda);

Locação de toalhas: R$ 10,00 por toalha – retirada e entregue na Venda;
Serviço de massagem: À partir de R$80,00 agendado no bar da piscina.
Obs.: O Circuito Areia que Canta é opcional e será
necessário agendamento prévio.
Forma de pagamento:
No ato da reserva em depósito bancário ou no cartão em até 5x sem juros.
Do cancelamento:
 O cancelamento poderá ser feito até 48h antes da chegada;
 Para cancelamento de pacotes para feriados, o prazo é de 96h antes da
chegada;
 Feito nestes prazos (48h e 96h antes), o depósito será transformado em
crédito para uma próxima data;
 Após isto, será considerado NO SHOW e não há obrigatoriedade de
transformação em crédito;
 O cancelamento efetuado pelo Hotel por determinação do Governo
Municipal, Estadual ou Federal dá direito a remarcação ou carta de crédito,
conforme lei nº 14.046/20.
Obs.: A CARTA DE CRÉDITO poderá ser utilizada pelo prazo de dois anos,
em qualquer data, sendo o crédito nela consignado utilizado para
pagamento com base nos valores praticados na data da hospedagem
desejada.
Horário de funcionamento:
Day Use: 08h às 18h;
Café da manhã: 08h às 10h;
Almoço: 12h às 14h;
Café da tarde: 16h30 às 17h30min;
Circuito Areia que Canta: 09h,10h e às 14h30.

