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com a 
natureza
 Indiscutivelmente, a mãe 

natureza foi generosa ao criar as 

paisagens da região do Vale do 

Ribeira, rio com nascente nos 

Campos Gerais do Paraná e foz 

em Iguape, município do litoral 

sul de São Paulo.

 Ao longo de um percurso 

de 470 quilômetros, a geografia 

do território cortado por esse

importante curso d’água

surpreende e extasia viajantes 

desde longínquos tempos.

 Uma parte dessas belezas 

pode ser contemplada pelos 

hóspedes da Pousada Fazenda 

Ribeirão das Flores, localizada 

no município de Castro, distante 

pouco mais de 80 quilômetros da 

capital paranaense.

 Esse empreendimento de 

turismo rural, aliás, foi concebido 

pelo empresário curitibano

Aguilar Silva com o desejo de

compartilhar a natureza

preservada da sua propriedade.

 No entorno da pousada, 

em particular, sucedem-se

cenários singulares. Existem

serranias com desafiadores 

espigões, vales, matas, rios de 

corredeiras e cachoeiras, e

íngremes encostas de verde 

grama onde ousadas vaquinhas 

pastam praticando equilibrismo.  

 Tudo isso ornamenta a

serpenteante estradinha

percorrida para chegar até ela.

Ao lado, acima, um

dos cenários do

Vale do Rio Ribeira e 

conjunto de chalés da 

Pousada Fazenda

Ribeirão das Flores
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Para esquecer
dos problemas

 A estrutura da pousada se concentra ao lado do Socavão,

bonito rio com leito de pedras de variados tamanhos, águas

transparentes e margens e ilhotas enfeitadas, nessa época do ano, de 

lírios brancos. Nesse trecho ficam os chalés, o restaurante, o quiosque 

de aperitivo, as churrasqueiras, o salão de jogos, o playground e o 

disputado parque aquático.

 Instalada em uma área de 140 alqueires, a pousada é perfeita 

para quem procura distância da agitação cotidiana das grandes

cidades e pretende aproveitar momentos de integração com o meio 

ambiente. A propósito, a determinação da maioria dos hóspedes é

exatamente essa: deixar para fora da porteira os problemas e os

compromissos com relógio.

 Para hóspedes em busca de imersão total na natureza,

existem chalés mais isolados, onde pássaros fazem a trilha sonora 

desde o amanhecer e as noites são dominadas pela cantoria de sapos 

e grilos e pelo barulhinho, sonífero, das águas do Socavão rolando 

sobre seus seixos.

A estrutura da pousada está concentrada numa área

emoldurada pelo verde do Vale do Rio Ribeira
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 A Pousada Fazenda

Ribeirão das Flores constitui um 

destino completo para famílias

interessadas em curtir o melhor 

da natureza e vivenciar um lugar 

com muitas opções de lazer e 

diversão. Ao longo do dia inteiro, 

sua estrutura garante atividades 

para hóspedes de todas as idades. 

E o pessoal da recreação mantém 

a animação sempre em alta.

 Crianças menores, por 

exemplo, podem brincar no 

parquinho – com cama elástica, 

escorregador, balanças etc. – e na 

piscina infantil.

 Adolescentes e adultos se 

divertem na piscina maior, tendo 

como atrativo o toboágua. Nela, 

também fazem sucesso grandes 

bolas infláveis, nas quais se entra 

dentro para, literalmente, flutuar e 

caminhar sobre a água.

 Configuram programas 

imperdíveis os passeios pela

propriedade em veículos 4x4, 

a pé ou a cavalo. O itinerário é 

pontilhado de atrações, a exemplo 

do Castelo da Montanha (xodó do 

proprietário), da Pedra do Índio, 

do Lago Negro, da Pirâmide e 

do Mirante do Disco Voador. No 

encontro das águas dos rios

Socavão e Ribeira, a pedida é 

uma emocionante tirolesa!

 O dia na pousada ainda 

pode ser aproveitado em banhos 

de cachoeira ou nas piscinas 

naturais, em pescarias nos lagos e 

no Socavão, ou caminhadas sem 

pressa.

 Para colocar os

pensamentos em ordem, vale 

visitar o Recanto da Meditação, 

no meio da mata e repleto de 

imagens de santos, e a pequena 

capela – evidências da

religiosidade dos donos Aguilar 

e Janet.

 O salão de jogos, por 

outro lado, oferece oportunidades 

para brincadeiras com a

família ou os amigos, nas mesas 

de pingue-pongue, bilhar,

bilharito e pebolim e no karaokê.

 Em tempo: nos dias 

quentes, um atrativo muito

concorrido é o skibunda – uma

rampa inclinada, por onde se 

escorrega até parar num tanque 

cheio de água. E também tem um 

bondinho aéreo!

O conjunto de

piscinas da pousada

oferece aos hóspedes 

uma adulto (no alto), 

outra infantil

(acima) e uma

terdeira coberta

e aquecida (ao lado)
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A mesa é farta
 O bufê do amplo restaurante da pousada (ambiente onde os 

hóspedes se encontram para o descontraído café da manhã, o almoço e 

também o jantar) garante sofisticação, porém, sem deixar de lado as

características tradicionais da culinária do campo. Ou seja, tem comida 

gostosa, preparada com dois ingredientes fundamentais em qualquer 

cozinha: carinho e simplicidade.

 Aos sábados, exemplificando, o almoço tem uma

saborosa feijoada, ao lado de posta ao molho e leitão, entre outros

pratos. No jantar, o apelo é um bem acabado café colonial. Aos

domingos, podem ser saboreados frango ensopado, quibebe, lasanha, 

costela assada, virado de feijão...

 Por falar em comida, na pousada são garantidas cinco ocasiões 

para saborear a boa mesa: café da manhã, aperitivo, almoço, lanche da 

tarde e jantar – tudo incluído no valor da diária. No quiosque dos

aperitivos, ao lado da piscina, conquistam o paladar dos visitantes 

a carne de búfalo e o queijo de leite de búfala produzido na própria 

fazenda.

O bufê do almoço e

jantar reúne delícias

da culinária

do campo, com receitas

preparadas com

muito carinho.

A mesa do café da manhã, 

da mesma forma, é

tentadora.

Ainda tem os aperitivos 

servidos no

quiosque do fogo

de chão
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Família 
reunida
 Para manter as famílias 

agregadas, a Pousada Fazenda 

Ribeirão das Flores acena com 

chalés de dois quartos e uma

saleta, capazes de acomodar 

até oito pessoas. Existem uma 

unidade maior ainda, com quatro 

quartos, e outras menores e ainda 

a opção de apartamentos para 

casais. Todos com roupas de cama 

e banho. Os chalés contam com 

banheiro, varanda e lareira para 

esquentar as noites de inverno.

 Para chegar até esse 

pedaço do paraíso vizinho ao 

Rio Ribeira é necessário realizar 

um percurso de pouco mais de 

80 quilômetros, dos quais, 30 

quilômetros em estrada de terra. 

Esse último trecho, cortando uma 

região de serranias e vales, repleta 

de muito verde, segue sinalizado 

com placas indicativas da pousada 

e deve ser percorrido com atenção 

pelo motorista.

 Bem, para saber mais 

sobre esse encantador destino de 

turismo rural vale acessar o site 

www.pousadaribeiraodasflores.

com.br ou pedir informações 

pelos telefones 41|3357-0927 e 

41|3357-7474. Confira, faça sua 

reserva e boa estada!

No alto, hóspedes aproveitam visita guiada até o 

Castelo da Montana. Acima, tirolesa no Rio Ribeira. E ao lado

caminhada na mata
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Acima, passeio até a Pedra do ìndio e a capelinha em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Abaixo, em sentido horário: família reunida para uma pescaria ecológica, refrescante banho de cachoeira no meio da tarde e uma 

boa rede para, ao cair da noite, descansar das agitações de mais um alegre dia na Pousada Fazenda Ribeirão das Flores




