Iúna e Irupi guardam os
mais belos recantos, onde
a paisagem do campo, a
gastronomia e os hábitos
simples do meio rural
se mantêm aos pés do
Parque Nacional do

Tradicao

Caparaó.

E a história da região, que
teve início há quase 200
anos, também é cercada
de religiosidade, impressa
especialmente no Santuário de
Santa Luzia, onde a Água Santa
e a Pedra do Pecado instigam os
visitantes de todas as idades.

Natureza

Irupi

Iúna

Parque
Nacional
do Caparaó

Distâncias até Iúna (ES)
o
rapari (ES) 204km; aprox. 3h30 Bel
Vitória (ES) 191km; aprox. 3h Gua
Rio de
0 Ouro Preto 282km; aprox. 4h30
Horizonte (MG) 360km; aprox. 5h3
15
11h
ox.
São Paulo (SP) 821km; apr
Janeiro (RJ) 463km; aprox. 7h30

Contatos
Circuito Turístico Serras, Águas e Cafezais (28) 99995.9686 - Cristiano
Ricarte
facebook.com/circuitoserrasaguasecafezais

É neste cenário que se localizam
os atrativos do Circuito
Serras, Águas e Cafezais, que
apresenta empreendimentos
s especiais, provar a culinária
nos quais é possível degustar café
o, se aventurar ou apenas
local, se aquecer com um bom vinh
ar em propriedades que
contemplar a natureza, e se hosped
eira vivência rural.
propiciam aos visitantes a verdad

Venha tomar um
cafezinho com
a gente, comer
uma deliciosa
broa de melado
e descubra os
encantos de
Iúna e Irupi.

História

Cachoeiras
AGÊNCIA AV2 | Não jogue este impresso em vias públicas.

Por aqui, a natureza
foi prodigiosa: são
dezenas de cachoeiras
por meio de trilhas
de águas cristalinas descobertas
toras, que apresentam
e em meio às propriedades cafeicul
ca da Rota Imperial São
arquitetura colonial, datadas à épo
Pedro D’Álcântara.

Águas Cristalinas
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Sitio Toinzé //
Construído com base na sustentabilidade, com técnicas de permacultura e materiais de demolição, o
Sítio Toinzé é propício ao lazer rural, com área para
piquenique, camping, eventos e retiros. Também
oferece refeições e cafés coloniais sob reserva. Localização Córrego Figueira (6km do Centro de Iúna)
Contatos (28) 99995.9686 / (28) 99966.1823

Sítio Pedregulho //
Oferece hospedagem com vivência rural, comida
caseira no fogão à lenha e produtos da roça, como
frango caipira, mandioca, torresmo, carne de porco
e na lata . Funcionamento Mediante reserva Localização Santa Clara do Caparaó (entrada pela BR 262,
km 186 e próximo ao Marco nº 343 da Rota Imperial)
Contatos (28) 99903.6101 / 99938.3970

Produtos Sabor & Cia //
O empreendimento comercializa produtos da roça,
como pão, rosquinhas de nata, doces caseiros,
farinha de mandioca, entre outras delícias caseiras,
sob encomenda. Localização Córrego dos Veados,
Iúna Contatos (28) 99955.3125 / (27) 99913.4995

Apiário Vale do Caparaó
Centro de Educação Ambiental Murucutu //
Ponto de referência para estudos e pesquisas da fauna
e flora nativas. Oferece hospedagem rural, guia para
caminhadas na mata e para rampa de vôo livre, com
agendamento. Localização Cabeceira da Ponte Alta –
Serrinha I (a 10km da sede de Iúna) Contatos
(28) 99934.1676 / (28) 99910.1271

Sítio Tia Laura //
A 800 metros de altitude e cercado por uma grande área de mata, pomar e cafezal, o Sítio é destino
certo para quem busca tranquilidade e silêncio para
contemplar a natureza. O empreendimento oferece cama e café para grupos. Localização Córrego
Vargem Alegre (entrada próxima ao Lar dos Velhinhos
do Caparaó), Iúna Contato (28) 99999.1834

Recanto Rancho do Dodi //
Nos finais de semana do verão (outubro a março)
dispõe de bar, churrasqueira, piscina natural, pedalinho,
trilhas esportivas e almoço a la carte. No inverno (abril
a setembro), o espaço rústico é destinado à locação de
eventos. Localização Córrego Burro Frouxo (entrada da
Coocafé, pela Iúna - Irupi) Contatos (28) 99935.3558 /
(28) 99933.5622

Top Art Ateliê //
A partir do trabalho manual, o artesão Geovane
Gonçalves constrói móveis e objetivos decorativos
diversos a partir de galhos de café. No ateliê, é
possível conferir produtos e fazer encomendas.
Localização Bairro Jequitibá, Irupi
Contatos (28) 99932.7297 / (28) 99929.9188

Recanto do Queijo
A propriedade comercializa produtos da agroindústria, como queijo e linguiça, além de produtos in
natura, como feijão, pimenta, legumes e frutas. O
Recanto está aberto à visitação com agendamento.
Localização Barra Grande (a 12km de Iúna)
Contato (28) 99915.3332

Restaurante Casarão dos Lagos //
Construído em uma fazenda antiga, o restaurante
oferece almoço self-service no fogão à lenha. O espaço
conta com área de lazer e pesque-pague. Funcionamento Domingos e feriados. Locação mediante reserva
Localização Margem da Rodovia Mickeil Chequer (ES
185), km 08, ao lado do Lar dos Velhinhos Contatos
(28) 99986.9756 / (28) 99943.5142

Hidrolândia Parque //
Complexo de cachoeiras com grande área de Mata
Atlântica, com restaurante e lanchonete, banheiros,
área de camping e trilhas ecológicas. Serve almoço
mediante agendamento. Funcionamento Diariamente Localização São João do Príncipe, Marco nº 373 da
Rota Imperial, a 10 km da BR 262, próximo a Pequiá,
Iúna Contatos (28) 99987.7339 / (28) 99884.0118

Artesanato do Preto //
Produção criativa de diversas peças de decoração
feitas a partir de sucatas de ferro velho, como
bicicletas, carros e eletrodomésticos. Funcionamento
diariamente Localização Rua Pergentino Fidelis
Miranda, nº 107, Centro de Irupi Contatos
(28) 99975.7232 e pretoartesanatos@hotmail.com

Adega Gourmet 3 Taninos //
O restaurante oferece um cardápio variado: risotos,
peixes, massas e carnes compõem as opções,
combinadas a uma extensa carta de vinhos da loja em
anexo. Funcionamento O restaurante funciona nas
noites de quinta a sábado, e a loja de segunda a sábado,
a partir das 14h Localização Av. Des. Epaminondas do
Amaral, nº 145, Centro, Iúna Contato (28) 3545.1671

Rancho das Flores
Produtos e serviços de jardinagem e paisagismo, como
mudas de várias espécies de plantas ornamentais e
árvores frutíferas, além de arranjos florais e buquês e
artesanatos em madeiras e cerâmica. Funcionamento Segunda a sexta, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das
7h30 às 17h Localização Av. Pres. Tancredo Neves,
nº 1099, Bairro Niterói, Iúna Contato (28) 99919.9367

Produção artesanal e familiar de mel, própolis e cêra,
100% natural. Entrega sob encomenda. Localização
Córrego Cabeceira do Rio Pardinho, Iúna Contatos
(28) 99905.7397 / (28) 99962.8956

Sabores do Campo
A agroindústria familiar produz diversas iguarias
a base de carne de porco, como peças temperadas,
joelho e embutidos (salame e bucho). Aceita
encomendas. Localização Área rural de Nossa
Senhora das Graças, Iúna Contato (28) 99971.2626

Café do Príncipe //
A propriedade familiar oferece visitação às plantações de
cafés Conilon e Arábica e aos processos de torrefação.
Os visitantes também podem degustar e comprar os
cafés especiais produzidos pela família. Funcionamento
Diariamente, mediante agendamento Localização
Sítio Boa Esperança, São João do Príncipe, Iúna Contatos
(28) 99992.9786 / (28) 99931.8009

Café Cordilheiras do Caparaó //
A propriedade, localizada a 1.100 metros de altitude,
produz cafés especiais e comercializa o grão e o
pó, com perfis claro ou escuro, para uso doméstico
ou para cafeterias e demais estabelecimentos
gastronômicos. Localização Fazenda Alegria,
Córrego Pouso Alto, Pequiá, Iúna Contatos
(28) 99924.5525 / 99976.5369

Cerimonial Thomaz //
Decoração e locação de cerimonial para eventos,
com um amplo estacionamento. Localização
Rod. Deputado Alfredo Antônio, Irupi Contatos (28)
35481137 / (28) 99986.9037

Paulo Sérgio - Degustação de cafés
Mediante agendamento, é possível participar de
oficinas básicas e aprender a degustar cafés da região.
Contato (28) 99918.0702

