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Andar a cavalo é apenas uma das atividades possíveis no Hotel-fazenda Reviver, em Araçoioaba da Serra

No Mazzaropi, eleito o melhor do Brasil no gênero, a garotada se diverte durante piquenique no jardim

Haja fôlego nestas férias de julho
As crianças são as maiores estrelas das programações dos hotéis-fazenda instalados no Interior. Mas os altinhos também têm vez!
DA REDAÇÃO

As férias escolares estão aí e
nada mais justo do que dar
aquela atenção aos baixinhos,
levando-os para curtir o mês de
julho em hotéis com programações especiais, dirigidas para a
diversão total deles. Veja o que
alguns dos hotéis-fazenda do
nosso Interior planejaram e escolha o destino da família.
ARAÇOIABA DA SERRA

O Hotel-fazenda Reviver está
com pacotes promocionais para julho, com tarifas de baixa
temporada para programação
de sete dias ou mais. Cada diária para casal custa R$ 390,00
em suíte Standard, com pensão completa e todo o lazer do
hotel (exceto passeios a cavalo
e balão).
Os hóspedes contarão com
monitoria o dia todo até à noite, para crianças a partir de 3
anos, adolescentes e adultos.
Piscinas aquecidas o ano todo, sempre a 30 graus, coberta
e descoberta e hidromassagens
são o ponto alto do lazer. Há
ainda passeio de balão, que pode ser agendado na recepção e
sai dos gramados do hotel.
Reservas pelos telefones (15)
3281-8888/5132/2378 e no site www.hotelfazreviver.com.br
ATIBAIA

A Fazenda Recanto da Paz está
cercada por mata nativa, onde
foi cuidadosamente aberta a
Trilha dos Macacos, íngreme e
segura e que apresenta em seus
caminhos um verdadeiro espetáculo.Nas caminhadas há contato direto com árvores centenárias e animais nativos, como
o macaco bugio, esquilos, tatus, veadinho campineiro, picapaus, tucanos, entre outros.
A Recanto conta ainda com
uma equipe de recreadores para o entretenimento de adultos
e crianças (separadas por faixa
etária), que elaboram atividades voltadas para o campo, sob
orientação do empreendimento. São realizadas pescarias, trilhas, brincadeiras na fazenda,
colheita de frutas no pé, passeio a cavalo, entre outras atividades.
O pacote para casal, com
duas diárias, sai a partir de
R$ 1.360,00 com café da manhã, almoço e jantar. Criança
até 3 anos tem cortesia. Com 4
anos em diante paga R$ 170,00
adiária.
Reservas pelo telefone (11)
4415-4415 e no site www.recan
todapaz.com.br
SÃO PEDRO

Para que as férias de julho sejam divertidas e inesquecíveis,
o Hotel Fazenda São João preparou, para toda a família, en-

O contato com a natureza e a valorização do meio ambiente estão na ordem de cada dia da semana na charmosa Fazenda Capoava, em Itu

tre 8 e 28 de julho, atividades
que começam às 9 e terminam
apenas as 23 horas. Além de ter
uma localização privilegiada,
próximo a cachoeiras e com
extensa área verde em seu entorno, a programação de atividades planejadas pela equipe
de monitores é completa.
Umdosdestaqueséaapresentação de humor com Marlei Cevada,aNinadoprogramaAPraça é Nossa, com o show Nada a
verrr, Tio. As tardes de sábado
tambémprometemmuitadiversão com apresentações do grupo Medicina do Riso, com o
show Cabarindo, que mistura
músicaehumorinteligente.
As atividades para as crianças, também planejadas pelos
monitores, incluem brincadeiras lúdicas, passeios, acantonamento, oficinas de arte, piquenique e muitas outras.
E,enquanto oshóspedes relaxam no deck da piscina, a banda itinerante de jazz toca músicas para tornar a noite ainda
mais agradável.
As noites com música não
param por aí. Aos sábados, o
SãoJoão organiza, para operíodo, a noite de Flash Night e
convida todos para comparecerem a caráter para se divertirem ao som de muito flash back. Os finais de tarde serão animados com chá com Pet Work
às quartas-feiras; café colonial
às quintas e Workshop de Risotos nas sextas.

O pacote com pensão completa para casal, com duas diárias, sai a partir de R$ 640,00,
ou sete diárias a partir de
R$ 590,00 com todas as refeições inclusas, em apartamento
ou suíte. Duas crianças por casal de até 12 anos não pagam se
levarem um kit higiênico vovô
(informações na recepção), que
será doado para a Turminha do
Bem, ação social criada pelo hotel para contribuir com instituiçõesdecaridadedeSãoPedro.
Reservas pelos telefones (19)
3483 -9000 e 0800-111411 ou
no site www.hotelfazendasao
joao.com.br
ITU

Membro da Associação de Hotéis Roteiros de Charme, a Fazenda Capoava está com tarifas e programas especiais para
a criançada durante as férias
de julho. A fazenda elaborou
uma programação com direito
a acampamento e atividades,
incluindo a 2ª edição do Ecos
Quiz que, de maneira divertida
e interativa, ensina os hóspedes a se conscientizarem sobre
as questões do meio ambiente.
Abrindo a programação de
férias acontece no sábado o
Teatro dos Bichos. Com a participação de todos os tios da recreação, uma divertida história
sobre a preservação dos animais é contada, dando ênfase
aos bichinhos que geralmente
são temidos pelas crianças. Ca-

Gastronomia
Os tradicionais almoços do Hotel
Fazenda São João trazem uma
grande variedade de pratos, tais
como a Frangada a São João,
costela no fogo de chão, Porco
Turbinado, feijoada, festival de
grelhados, almoço mineiro e
almoço baiano. Para os jantares o
hotel planeja também cardápios
temáticos, como 1001 Noites,
Caribenho, Paella e Castanholas,
Português, Risoto e Jazz, Pastas
e Vinhos e Pizza e Cia.

Barthô
A Pousada Hotel Barthô fica na
Serra da Mantiqueira, a 400
metros do nível do mar a
duas horas da Capital

sos da cobra, a aranha, o sapo, o
papagaio e o jabuti.
No domingo, o tradicional
passeio ao centenário Armazém da Fazenda Limoeiro da
Concórdia é uma ótima opção
para pais e filhos. Com moda
de viola ao vivo e linguiça caipira frita servida no balcão, o
passeio é uma viagem ao passado caipira do nosso Brasil.
Mas de segunda a sexta-feira
a programação especial não pa-

ra, com inúmeras atividades de
lazer.
Para julho, a fazenda oferece
pacotes para casal com no mínimo duas diárias a partir de R$
1.038,00 em chalé da colônia,
incluindo pensão completa
com culinária tipicamente brasileira (café da manhã, almoço,
chá da tarde e jantar), saunas
(seca e úmida), piscina climatizada, quadra de tênis e trilhas
monitoradas pela mata, além
de passeios de caiaque e opções
extras de cavalgadas. Para
crianças até 5 anos a hospedagem é cortesia. Crianças de 6 a
12 anos pagam R$ 166,00.
Reservas pelo telefone (11)
2118-4100 e no site www.fazen
dacapoava.com.br
TAUBATÉ

A equipe de monitores do Hotel Fazenda Mazzaropi, situado em Taubaté e eleito o melhor do Brasil, não cansa de
promover brincadeiras. Para
se ter uma ideia das brincadeiras, as crianças se divertem e
aprendem com o Código do
Jeca Tatu, uma caçada por objetos que teriam pertencido a
Amácio Mazzaropi, o imortal
Jeca do cinema nacional. Elas
ainda assistem a um filme e
visitam o Museu Mazzaropi,
que fica bem ao lado do hotel,
com acesso exclusivo para
quem está hospedado.
E, como a inspiração para o
lazer no Hotel Fazenda Mazza-

ropi é outra figura ilustre da
cidade de Taubaté, Monteiro
Lobato, uma outra brincadeira capaz de fascinar os hóspedes mirins é a Caça ao Saci. O
danadinho aprontou no hotel
e pegou várias coisas das
crianças só para atormentar.
Ainda com Mazzaropi comofonte deinspiração, os monitores inventaram uma divertida brincadeira. O enredo
é simples, Vovó Carmela, que
dá nome ao jogo, foi visitar a
criançada e se perdeu no hotel. De tão atrapalhada, deixou roupas cairem da mala
aberta, pistas para os pequenos que terminam por encontrar a boa senhora e ganham
bolachas e chocolate quente.
Os maiores também têm
vez no Mazza, com o bingo
cantado, inspirado na vida de
Mazzaropi, e uma gincana
com filmes da videolocadora.
Em julho, as diárias no Hotel Fazenda Mazzaropi variam
a partir de R$ 680,00 para o
casal (pacote mínimo de sete
diárias), sempre com café da
manhã, almoço, jantar e toda
programação especial de férias preparada pelos monitores,osfamososTiosdoMazza.
Reservas pelo toll-free
0800-117877 ou pelo telefone
(12) 3634 3422 e no site www.
mazzaropi.com.br
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

Com tradição de 200 anos de
existência, a Fazenda Barthô,
pertencente à mesma família,
agora em sua sétima geração,
resolveu criar a Pousada Hotel FazendaBarthô, partilhando toda sua história e beleza
natural com hóspedes que
procuram um lugar para fugir do estresse da cidade e que
buscam sossego, lazer, cultura e entretenimento.
Com chalés e casa principal decorados com móveis
antigos, a pousada tem o
charme que se espera de
uma antiga fazenda muito
bem restaurada e preservada ao longo destes anos de
existência. Com acomodações para 60/70 pessoas confortavelmente instaladas, a
pousada hotel serve café da
manhã aos sábados e almoço
com comida caseira produzida na própria fazenda.
Para julho, a diária para casal sai a R$ 160,00, com café
da manhã. Criança até 3 anos
é free; acima dessa faixa e até
10 anos paga R$ 40,00. Dá
para combinar pacotes com
mais dias, com preços menores nas diárias.
Reservas pelo telefone (19)
3651-3387 e no site www.
bairrovilaolimpia.com.br/
pousa dahotelfazenda

