
VALE DAS PEDRAS 
Possui ao lado do salão uma corredeira e bicas de água corrente que 
garantem um lindo e relaxante visual para os visitantes, além de piscinas, 
campo de bocha, pula-pula, parquinho e campo de futebol.

(27) 3114-8183

Estrada Principal, Morro do Óleo

/valedaspedras.pedras 

FAZENDA TERRA SANTA 
Possui cachoeiras, piscina, tirolesa, criação de tilápias, mirante, 
área de camping e atividades de ecoturismo e de educação 
ambiental. Visita somente com agendamento. 

(27) 99888-6806 / 99625-4902

Estrada de Meia Légua, Pau Amarelo

/Fazenda-Terra-Santa

POUSO DO CRISTÃO
Locação para eventos religiosos. Local dotado de infraestrutura 
completa para realização de retiros e demais eventos religiosos. 

(27) 99862-0617
Em Duas Bocas

/sitiopousodocriastaooficial

GRUPO SETE M 
Na loja do Grupo 7M é possível encontrar produtos saborosos 
como: bombons, banana chips, banana passa, macarrão e farinha 
de banana.

(27) 99838-7525Estrada principal de Cachoeirinha

SITIO COLÍRIO
O Sítio Colírio proporciona belíssimos passeios – como a trilha ecológica, 
que leva o visitante a um mirante com vista de todo o município de 
Cariacica. Além disso, oferece piscinas naturais (adulto e infantil) e criação 
de animais. Funcionamento com agendamento ou na alta temporada.

(27) 99949-1359

Estrada de Duas Bocas

www.sitiocolirio.com.br 

Vales, montes e uma vasta área de preservação garantem um cenário 
encantador ao visitante. Entre as qualidades naturais, empreendimentos 
oferecem estrutura para receber o turista e dar opções de lazer como 
trilhas, tirolesa, piscinas e corredeiras. Visite o Circuito Terras Altas e 
conheça o turismo rural, a agricultura familiar e a culinária típica nas 
propriedades que promovem perfeita integração com a natureza e a 
vida no campo.

TERREIRÃO CIA CUMBY • Casa de Congo Mestre Prudêncio
O Terreirão é o grande palco da Banda Cia Cumby. Trata-se de uma 
estrutura de cabana rústica para apresentações musicais e realização de 
eventos como o pré Carnaval de Congo e o nascer da lua.

Rua Armadura de Deus, Boa Vista via Roda D´água.

/mestresdosmestres.prudencio (27) 99711-2468

APIÁRIO MOXUARA 
Empreendimento especializado na produção de mel e
deliciosos produtos derivados. 

Rua Paraíba, nº01, Novo Brasil.
(27) 3396-2038 |  98821-4254 | 98802-8323

BICA DE RODA D’ÁGUA 
Oferece uma bica d’água natural massageadora que dá nome 
ao local. 

(27) 3366-4099   
Estrada de Roda D’Água, Roda D´água

/BicaRodaDaguaOficial

SÍTIO JUNATO  
Locação para eventos e infraestrutura de hospedagem e lazer. 

(27) 99989-6226    

Rua Wilson Manoel de Freitas, Km 04, Roças Velhas
/sitiojunato @sitiojunato 

RANCHO PEDRA NEGRA 
Desenvolve atividades de Turismo Rural e agricultura familiar. Possui 
piscina natural e área de camping. 

(27) 99909-9836 

Estrada Principal de Cachoeirinha, 9km de Cariacica Sede

/Rancho.Pedra.Negra

(27) 3396-9115   

CASA SOL – ASSOCIAÇÃO COSTUMES ARTES
Na Casa Sol, encontramos a produção e comercialização 
de artesanato em fibra de bananeira e papel reciclado. 

Rua Santa Mônica, nº 07, Vista Dourada

SÍTIO PEDRA A VISTA
Produtos caseiros da agroindústria familiar como: bolos, geléias, 
compotas, conservas vegetais, doces cristalizados e biscoitos. 

Na propriedade sob encomenda em Roda D´água

/sitio.pedraavista  (27) 99740-0042 

Terreirão Cia Cumby

Vale das Pedras

Sítio Colírio

Rancho Pedra Negra

APROVEITE E CONHEÇA OUTRAS ATRAÇÕES DO CIRCUITO

APROVEITE E CONHEÇA OUTRAS ATRAÇÕES DO CIRCUITO

LICOR DOS DEUSES
Produção e comercialização de licores. 

(27) 3254-2811 /3254-1553 recado / 99961-0043Cariacica Sede 


