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Chalés Família 
Fioreze 
Gramado, RS
Faz o estilo “pousada-fazenda”, 
com área de lazer de gramadões 
e animais que andam soltos. o 
café tem pães, queijos, embutidos, 
bolos e geleias. o número reduzido 
de acomodações (11 no total) 
deixa o clima intimista. os chalés 
Ávila, bons para famílias, podem 
comportar até cinco pessoas;  
os especiais recebem casais  
com hidromassagem. está  
a 3 quilômetros do centro  
de Gramado 
 
MAIS chalesfioreze.com.br
QUANTO a partir de r$ 860
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reFúGio 
mantiqueira 
São Bento do Sapucaí, SP
nos simpáticos chalés de 
pedra, camas king-size com 
lençóis 300 fios, lareira, tV 
de 32 polegadas com blu-
ray e aquecedor acolhem 
tanto casais quanto famílias 
com animais de estimação 
(que podem correr pela 
propriedade). a mata 
abundante integra o ambiente 
e oferece trilhas e um riacho 
com cascatas. a proprietária 
prepara o café com bolos, 
frutas e queijos; no jantar,  
há sopas e fondues. Fica a  
dez quilômetros do centro 
 
MAIS refugio
mantiqueira.com.br
QUANTO a partir de r$ 740

Villa  
monte 
Verde
Monte Verde, MG
Fica a apenas 500 metros 
do centrinho, mas em um 
lugar mais reservado e 
tranquilo. as acomodações, 
entre as mais novas de 
monte Verde, têm tapetes 
felpudos e hidromassagem. 
há geleias e pães caseiros 
no café, e passeios de 
bicicleta pela região.  
aceita cães de  
pequeno porte  
 
MAIS pousada
villamonteverde.com.br
QUANTO partir de r$ 1.700

Pousada 
moriÁ 
Visconde de Mauá, RJ
afastada da cidade, é boa 
para quem pretende esquecer 
o mundo nos chalés com 
banheiras de hidromassagem, 
roupões e cobertor térmico. Vale 
a pena tomar o café da manhã 
devagar, no deque de madeira 
com vista para as montanhas, 
curtir as saunas seca e a 
vapor e conhecer a cachoeira 
do escorrega, a 150 metros 
da pousada. À noite, o bistrô 
oferece sopas e massas 
 para os hóspedes 
 
MAIS pousadamoria.com.br 
QUANTO a partir de r$ 660

Canto dos 
tanGarÁs
Petrópolis, RJ
a 1.000 metros de altitude, 
fica sob a sombra da serra dos 
Órgãos. o chalé dos tangarás, 
o último inaugurado, tem duas 
suítes distribuídas em 100 
metros quadrados, além de 
hidromassagem, cama king-size, 
cozinha e janelões do chão ao 
teto virados para o verde. o café, 
em forma de degustação, com 
frutas, sucos, iogurte, croque-
monsieur, brioches e fondue  
de goiabada, começa às 8h30  
e é servido a qualquer hora  
 
MAIS cantodostangaras.com 
QUANTO a partir de r$ 1.020

Casa 
CamPestre 
Gonçalves, MG

inaugurada em julho de 2015, 
tem trilhas e cachoeiras, 
mas é difícil querer deixar 
os chalés. novos e dispostos 
sobre palafitas, eles têm  
cama king-size, varanda 
com rede, frigobar, lareira e 
banheira de hidromassagem 
com vista para araucárias. 
o café da manhã, preparado 
com produtos orgânicos 
locais, é servido no quarto  
em qualquer horário
 
MAIS casacampestre.tur.br 
QUANTO a partir de r$ 990 

Pousada  
Villa Brasil
Petrópolis, RJ
o casarão do século 19  
onde fica a pousada mantém 
a fachada colonial, mas teve 
o interior repaginado com 
mosaicos de azulejos,  
mobiliário de palha e madeira 
de demolição, além de uma 
seleção de artesanato. a suíte 
máster é equipada com tV de 
32 polegadas, aquecedor de 
toalha e uma banheira vitoriana. 
a mata nativa dos arredores  
da propriedade garante o 
contato com a natureza  
 
MAIS pousadavilabrasil.com.br
QUANTO a partir de r$ 820
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Em Águas de Lindóia,
o charme de antigamente,
o conforto do presente,

um cenário de sonhos para sua
viagem a dois ou com a família!

(19) 3824.8484 www.grandehotelgloria.com.br

Grande Hotel GlóriaGrande Hotel Glória

E até
um SPA!

0800 701 0408 • (19) 3924.8080
www.hotelguarany.com.br

Hotel Guarany
Águas de Lindóia

Um
cinema
de
verdade

Uma
pizzaria

Tudo isso noHotel que saiu do lazer comum!

Este hotel é
um achado!

Vejaporquenosite:
plazzahotel.com.br

(19) 3824.1411
Águasde
Lindóia

CORRAM 
PARA AS montanhas
Com a família ou em casal, para relaxar ou explorar a natureza, veja 
pousadas reservadas para curtir o inverno nos destinos mais populares

Betina neves
colaboração para a Folha

O clima frio do inverno e a proximidade do Dia dos 
Namorados, em 12 de junho, deve levar milhares de ca-
sais e famílias às serras brasileiras nos próximos meses.

Para fugir da muvuca nos destinos mais populares, a 
reportagem selecionou pousadas abertas recentemente 
que oferecem não apenas contato com a natureza, mas 
também acesso fácil aos centros turísticos urbanos.

Dentre os escolhidos, há opções para quem só quer 
relaxar, para os que gostam de comer e beber bem, pa-
ra as famílias que vão viajar com as crianças e até pa-
ra quem não se separa de seus animais.

Os preços, já com café da manhã, variam de R$ 660 a 
R$ 1.700 e incluem o pacote de sexta a domingo para ca-
sal em três das serras mais procuradas do país: da Man-
tiqueira —que se estende pelos Estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro—, fluminense e gaúcha.

Pousada BorGhetto sant’anna 
Bento Golçalves, RS

Com vista das janelas para os vinhedos, são três casas (com quarto, sala  
e cozinha) e quatro suítes (sem cozinha) revestidas de pedra e decoradas 
com mobília de antiquário e artesanatos. os proprietários rubens sant’anna 
e Vanja hertcert escolhem a trilha sonora da acomodação de acordo com  
o gosto do hóspede e reservam degustações em vinícolas 
 
MAIS borghettosantanna.com.br 
QUANTO a partir de r$ 960

Serra gaúcha

Serra da 
Mantiqueira

Pousada quinta 
dos marquês 
Canela, RS
Fica num casarão de veraneio dos 
anos 1930 construído em meio 
à mata nativa. Conquistam os 
hóspedes detalhes como o gazebo 
com ofurô no jardim, a sala com 
lareira e chocolate quente, o café 
da manhã farto com produtos locais 
e a abertura de vidro no teto para 
observar as estrelas no quarto  
Céu. a melhor suíte é a Verbena, 
que tem lençóis térmicos e banheira 
de hidromassagem

MAIS quintadosmarques.com.br 
QUANTO a partir de r$ 640

Parador Casa  
da montanha 
Cambará do Sul, RS
Base para conhecer os maiores  
cânions do Brasil nos parques  
dos aparados da serra e da  
serra Geral, o hotel faz o estilo 
acampamento com glamour.  
as tendas têm calefação, bons  
móveis e tV. também há  
chalés de madeira e deques  
com jacuzzis. a cozinha  
prepara pratos típicos variados 
 
MAIS paradorcasadamontanha.com.br 
QUANTO a partir de r$ 1.170

Serra 
fluMinenSe

Parador 
lumiar 
Nova Friburgo, RJ
repletas de hortênsias e 
orquídeas, as áreas comuns têm 
uma piscina circular de água 
natural e um lago. os 13 chalés 
têm cama king-size e lareira  
—três deles têm banheiras de 
hidromassagem. Para passar o 
dia, o hóspede pode optar por 
passeios a cavalo ou ir de jipe 
a cachoeiras. no jantar, são 
servidas receitas como polpetone 
de galinha caipira com pirão  
 
MAIS paradorlumiar.com
QUANTO a partir de r$ 1.300

lÀ Bas 
suítes de 
montaGne
Campos do Jordão, SP

Fica encarapitada em uma 
colina numa rua tranquila 
a 1,1 quilômetro da Vila 
Capivari, o centrinho de 
Campos, a ideia é se sentir 
menos em um hotel e mais 
no seu próprio apartamento 
de campo: as elegantes 
suítes têm sala de estar, 
copa e cozinha completa; 
o café é entregue em uma 
cesta na porta todas as 
manhãs. uma delas é 
pensada especialmente para 
quem viaja com animais  
 
MAIS labas.com.br
QUANTO a partir 
de r$ 1.320
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