
PASSEIOS
T U R Í S T I C O S  R U R A I S

Venha sentir a pureza do 
interior, provar os sabores 
de nossa terra e vivenciar 
a alegria de nossa gente.
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VENHA CONHECER
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CARLOS BARBOSA
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/turismocarlosbarbosa

RECANTO
BERGAMASCO

QUER SABER MAIS SOBRE 
CARLOS BARBOSA?

www.turismocarlosbarbosa.com.br

(54) 3433-2191

Uma colônia para descobrir. 
Uma gastronomia para saborear. 
Um lugar para se estar. 
O Recanto traz inúmeras ex-
pêriencias através da natureza, 
sabor e emoções.

Um roteiro pela área urbana e pelo 
interior de Carlos Barbosa, exaltan-
do costumes e tradições preser-
vadas através de gerações.
Encante-se com a alegria e com
o carinho do povo barbosense e 
viaje pelas “Marcas do Tempo”. 

Um roteiro turístico rural que mistura
o sentimento e o sabor por essa terra.

Um pequeno paraíso de alegria e
gastronomia no Castro.



CAFFÈ DI ELENA
Um fantástico café típico colonial, 
preparado com todo carinho por
Elena. Com produtos próprios,
consegue transformar um simples
café da manhã em uma experiência 
gastronômica diferenciada.
Após o café, todos são convidados 
a conhecer seu jardim e pomar, nos 
quais será possível comer frutas
diretamente colhidas das árvores.
Valor R$ 40,00 por pessoa.
Agendamento: (54) 3461-7140 ou 
(54) 99971-6487.

Você visitará um jardim repleto de
memórias desta família vêneta.
Após, será servido o “meredim”, 
um café da tarde normalmente
servido para os trabalhadores 
rurais, que têm a terra como seu 
sustento. O merendim, feito com 
muito esmero, finaliza uma ex-
periência enriquecedora.
Valor R$ 40,00 por pessoa.
Agendamento: (54) 99653-3286.

VELHO CASARÃO

RANCHO ANDREOLA
A experiência de uma vida no
campo acontece aqui. No rancho
você terá a oportunidade de in-
teragir com os animais locais, 
além de conhecer o funciona-
mento de uma típica propriedade
rural. Outra atração do local são
os deliciosos licores artesanais, 
assim como o cantinho do chi-
marrão.
Valor: R$ 25,00 por pessoa. 
Agendamento: (54) 99165-6901.

COLONIA DI SEVERINO
Aqui o contato com a natureza 
é a principal atração. Um local
único e exuberante, onde é possível
soltar-se e aproveitar o divertidíssimo
passeio de carretão, finalizado em
uma cachoeira espetacular. Paz
entre a natureza é o diferencial deste
lugar, assim como toda a recepti-
vidade de uma típica família vêneta.
Valor R$ 25,00 por pessoa. 
Agendamento: (54) 99641-1998.

TURISMO
SENTIMENTO
SABOR

(54) 99611-3552.

/LamoreDiColonia



RESTAURANTE E CAFÉ 
COLONIAL NONO OTÁVIO
No porão de uma casa antiga, 
encontra-se escondidos os segre-
dos da autêntica comida colo-
nial italiana. A bela paisagem
pode ser contemplada em um
divertido passeio de carretão pela
propriedade, seguido de um de-
licioso café da colônia. 
Atendimento: terças à domingos.
Almoço: 11h30 às 14h30.
Café Colonial: 08h às 10h e das 15h às 18h.
Jantar: somente por agendamento.
Agendamento: (54) 3433-2662
ou (54) 98151-2402.

Inspirada nas histórias do passado, 
a gastronomia deste local agrega,
tradição em versões saudáveis, ga-
rantindo um sabor diferenciado.
Valor R$ 45,00 por pessoa.
Agendamento: (54) 98125-1865.

CASA BORSOI

DESTILARIA CASA 
DANIELI

Resgata a história da fabricação
de alambiques em um espaço
cuidadosamente preparado para
recordar a evolução da produção
de destilados. A visita inclui de-
gustação 8 tipos de destilados,
que podem ser adquiridos no 
varejo próprio. 
Segundas a sextas: 8h às 18h.
Sábados e domingos: 8h às 12h
e das 13h30 às 18h.
Valor: R$ 15,00 adultos / R$ 10,00 
10 a 16 anos, menores de 10 anos 
não pagam.
Agendamento: (54) 3461-4611.

CABANHA PONTIN
Espaço dedicado à preservação
da tradição gaúcha, com demons-
tração de encilha e contato com o
cavalo. Através de uma caminhada
pela propriedade, é possível apreciar
belíssimas paisagens, além de um
exuberante viveiro de flores.
Valor R$ 20,00 por pessoa  com
grupo mínimo de 15 pessoas.
Agendamento: (54) 3433-2688
ou (54) 99968-1794. 

COSTUMES
TRADIÇÕES
PRESERVADAS
ATRAVÉS DE 
GERAÇÕES

(54) 3433-2662.

/MarcasdoTempo



RESTAURANTE E CAFÉ 
COLONIAL DONA INÊS

Um maravilhoso e típico “brunch” 
italiano (café/almoço). Entre as de-
lícias servidas, estão a fortaia quen-
tinha, suco natural, café à moda antiga, 
frutas frescas e gelérias produzidas
no Recanto. E claro, sem esquecer o
fabuloso pão colonial saído do forno
na hora, uma receita de família passa-
da de geração à geração.
Atendimento: café e almoço 9h
às 14h. Domingos 11h às 14h. 
Reserva: (54) 99979-0900.

Elaborados com matérias-primas
próprias de muita qualidade, os 
queijos e embutidos da Agro-
indústria Ferrari são bons mo-
tivos para conhecer este empreen-
dimento. Você terá  oportunida-
de de provar estas delícias reconhe-
cidas até na Expointer.
Atendimento: segunda à sexta das
7h às 11h e das 13h às 16h. Sábados
das 10h às 15h. Domingos das 09h
às 11h30.

AGROINDUSTRIA
FERRARI

IGREJA SÃO JOÃO
DA CRUZ

Um dos símbolos mais fortes da
cultura Bergamasca. A igreja re-
presenta toda fé, religiosidade e 
esperança do povo que migrou
da Itália e se instalou na região.
Construída há mais de 100 anos
em pedra basalto, um dos elementos
presentes na igreja, foi restaurada
em 2007, voltando a ter sua ori-
ginalidade preservada.
Atendimento: sábados e domingos
das 10h às 16h.
Agendamento: (54) 99662-3710.

TRILHA DAS ANDORINHAS
E POUSADA RECANTO DA FAMÍLIA

O contato com a natureza chega ao seu auge. Você
fará uma trilha em meio à mata atlântica nativa e vai
se encantar com a cachoeira que serve como habitat
natural para as andorinhas. Ao final da trilha, você será
recepcionado com uma refrescante água gelada e frutas
frescas em uma aconchegante pousada tipicamente rural.
Atendimento: sábado 10h às 15h. Domingos 9h às 11h30.
Agendamento: (54) 99708-5774 ou (54) 3461-7318.

NATUREZA
SABOR
EMOÇÃO

(54) 99607-9271.

/RecantoBergamasco


