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A apresentadora
Sarah Oliveira
com sua família,
prontos para a
próxima viagem

especial
férias
PARQUES DE ORLANDO
NEVE NO CHILE
MERGULHO EM BONITO
DIVERSÃO NO CEARÁ
CALOR NO CERRADO
PRAIA POTIGUAR
ONDE LEVAR AS CRIANÇAS

10

dicas de resorts
do Sul ao Nordeste

25

hotéis e pousadas
pertinho de SP

anderson timoteo/divulgação

para família
criança
no toriba

BRoa Golf ResoRt (ItIRapIna, sp)
Das 9h às 22h, os pais podem ficar tranquilos: a monitoria fica de olho nos pequenos. A estrutura do hotel inclui arco e flecha, piscinas, tirolesa e campo de
futebol. O hotel é cercado por uma represa na qual
os hóspedes podem aproveitar passeios de lancha e
caiaque. Outra atração para os pequenos é o museu
aeronáutico, que guarda modelos como o Xavante e
o Buffalo. Adultos e crianças podem se divertir no
campo de golfe de 300 mil m².
A partir de R$ 1.680, duas diárias em quarto duplo com pensão completa,
duas crianças de até 12 anos não pagam. (11) 2771-7538. broagolfresort.com.
br. Rod. Fernando de Arruda Botelho, km 8 (antiga estrada municipal Ayrton
Senna da Silva)

BRotas eco ResoRt (BRotas, sp)
Lá, turistas comprovam que Brotas é a terra dos esportes radicais, mas não é só isso. Além da tirolesa,
do paintball, do paredão de escaladas, do arvorismo
e do rafting, dá para ter momentos com menos adrenalina. Brincar de arco e flecha, participar de jogos
noturnos e fogueira, visitar a mini-fazenda com pavões, cavalos e avestruzes são alguns desses exemplos. O hotel oferece cinco piscinas, toboáguas,
campos de futebol e redário. Dica: o complexo abriga o acampamento Peraltas (leia mais na pág. 54).
A partir de R$ 720, diária em quarto duplo com pensão completa, duas crianças de até 11 anos durante a semana não pagam e uma criança de até 11 anos
aos finais de semana não paga. (14) 3653-9999. brotasecoresort.com.br. Rua
Emílio Dalla Dea Filho, s/nº, portão 3

Hotel toriba

Fica entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. Mas, se não
basta estar a quase 1.800 metros de altitude,
as crianças podem subir mais um pouquinho,
na cabana da árvore construída em torno do
tronco de uma araucária. Em julho, o local
promove oficinas de pintura e culinária, brincadeiras pelos bosques (são 2 milhões de m²
de mata nativa), cinema com pipoca e jantares temáticos. Na fazendinha, dá para ver de
perto patos, cabras, ovelhas, pavões e coelhos. Outra atração clássica do hotel é um
escorregador que liga o segundo andar ao
térreo. As atividades, no entanto, não se limitam ao Toriba. Crianças entre 5 a 12 anos
ganham como cortesia um ingresso para o
Tarundu, complexo de lazer com patinação
no gelo, tirolesa, paintball e escalada.
A partir de R$ 1.140, três diárias em quarto duplo com café da manhã incluso,
crianças de até 5 anos não pagam. (12) 3668-5000. toriba.com.br. Avenida Ernesto Diederichsen, 2.962, Campos do Jordão (SP).
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fazenda capoava (ItU, sp)
As crianças não param. Nas segundas de julho, os
dias começam com cavalgada, às terças, as crianças
enterram a cápsula do futuro, com informações e
objetos para serem encontrados daqui muitos anos,
e a noite termina com observação de estrelas e fogueira. Na sexta, pais e filhos pescam juntos, e os
pequenos fazem caminhada a noite em busca de pegadas de animais. No sábado, crianças fazem piquenique e, no domingo, nadam no lago.
A partir de R$ 1.209, diária em quarto duplo com pensão completa, crianças de
até 5 anos não pagam. (11) 2118-4100. fazendacapoava.com.br. Rodovia Dom
Gabriel Paulino Bueno Couto, km 89,9

o hotel fazenda
mazzaropi, em
taubaté, abriga
museu que conta
a história de
um dos ícones
do cinema
brasileiro, o
diretor e ator
que dá nome
ao local

Hotel fazenda MazzaRopI (taUBatÉ, sp)
Na fazenda que foi do ator e cineasta Amácio Mazzaropi (1912-1981), ninguém pode ser preguiçoso como
seu personagem Jeca Tatu. As crianças são divididas
por faixa etária. Os menores, de 3 a 5, estão sempre
em contato com a natureza: alimentam galinhas, tiram leite de vacas, andam a cavalo, pescam, plantam e colhem na horta. Os de 9 a 13 participam de
atividades noturnas, caso da “fogueira da amizade”.
Dica: se der, não deixe de visitar o Sítio do Picapau
Amarelo, por onde sempre passeiam Emília, Narizinho e Dona Benta. É o local onde o escritor Monteiro
Lobato (1882-1948) passou a infância.
A partir de R$ 4.160, quatro diárias em quarto duplo com pensão completa,
crianças de até 2 anos não pagam. (12) 3634-3400. mazzaropi.com.br. Estrada Municipal dos Remédios, 2.380

