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Socorro (SP): pôr do sol é
atração no Hotel Fazenda
Colina dos Sonhos
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No litoral ou no interior, ideias de bate e volta para visitantes
de estilos diferentes. E tem mais: viagens inspiradoras perto
da capital para programar com antecedência e aproveitar o
feriado de Corpus Christi em junho
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Programe-se:openúltimoferiado
prolongado de2022estápróximo.
CorpusChristicaiemumaquinta-feira,
16dejunho.Depois,sóemnovembro
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Só que não. Fizemos duas seleções de passeios pertinho de São Paulo. São ideias para
ir e voltar no mesmo dia e sugestões de escapadas revigorantes no ﬁm de semana
Com reportagem de Nathalia Molina, especial para o Estadão; preços sob consulta

BATEEVOLTA

Divulgação

DOISPARQUESEMVINHEDO
A cidade fica a 70 quilômetros da capital paulista.
Numa área de 160 mil metros quadrados, o parque
aquático Wet’n Wild tem 25 atrações e capacidade
para até 12 mil pessoas por dia. Já o Hopi Hari oferece
40 atrações, como a montanha-russa Montezum e a
roda-gigante Giranda Mundi. São cinco regiões temáticas em 760 mil metros quadrados.
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Trem Republicano

NOSTRILHOS
A Convenção de Itu, em
1873, é a inspiração do Trem
Republicano que vai de Itu a
Salto em mais ou menos uma
hora. Os vagões têm nomes
de personalidades da história
local; entre eles, Prudente de
Moraes, o primeiro presidente
eleito por voto. Há opções de
passeio com café da manhã ou
almoço. Empresa à frente do
Trem Republicano, a Serra Verde Express opera trilhos entre
Curitiba e Morretes, no Paraná.

EMMEIOÀNATUREZA
Socorro é um destino conhecido pelos esportes de
aventura (rafting nas corredeiras do Rio do Peixe, arvorismo, escalada e tirolesa no
Parque de Aventura Monjolinho), mas também oferece
atividades mais contemplativas. Com café da manhã,
almoço e chá da tarde, o day
use no Hotel Fazenda Colina
dos Sonhos dá direito a passeios a cavalo e de charrete e
acesso a pedalinho, quadriciclo e cachoeira. O pôr do sol é
uma das principais atrações.

Reprodução/colinadossonhos.com.br

UMPASSEIONOTEMPO
Em Santos, litoral sul, a 85 quilômetros da capital paulista, um passeio de bonde
passa pelos principais pontos do centro histórico. O Museu do Café (um prédio de
1922) e o Conjunto do Carmo (arquitetura barroca do século 18) estão entre as 30 paradas. A tempo e com graça: há vários modelos de bonde na linha turística de Santos
e os motoristas usam réplicas de uniformes de época.

FIMDESEMANA
NOPARREIRAL
Se gosta de vinho e outras bebidas alcoólicas,
reserve o fim de semana.
Não dá para beber e dirigir.
Vinícolas, restaurantes, pesqueiros e lojas de produtos
típicos estão no Roteiro do
Vinho de São Roque, a 60
quilômetros de São Paulo.
Estabelecimentos como o
complexo Vila Don Patto, a
Vinícola Góes, a Quinta do
Olivardo, a Cantina Tia Lina
e a Destilaria Estilla estão
entre as opções. Na Don
Patto, o bar Vinhas da Vila
(foto) vende cestas de piquenique para duas pessoas,
com toalha e taças. Inclui
água, suco, vinho, frutas,
frios, pães, bolos, quiche e
geleia. Precisa reservar.

Socorro.tur.br

Francisco Arrais/Estadão Conteúdo
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Autocuidado:maisquediversão,asviagensfazembem
paraasaúdementaleajudamacombateraexaustãoe
oestressecausadospelolongoperíododeisolamento
edeconvíviocomapandemiadecovid-19

VIAGEM
FIQUE UM POUCO MAIS

VOLTA AO MUNDO EM
CAMPOS DO JORDÃO

Booking

Booking

ACONCHEGO E
CONTEMPLAÇÃO
EM MONTE VERDE

Kuriuwa Hotel

Distrito da cidade de Camanducaia,
em Minas Gerais, o 6º destino mais
acolhedor do planeta está a apenas
166 km de São Paulo

Kuriuwa Hotel

O engenheiro agrônomo Walter Vasconcellos criou 28 jardins
para o Parque Amantikir, em Campos do Jordão. O conjunto paisagísticotem550espécieseéinspiradoemjardinsdeváriaspartesdo
mundo. Fica no Alto Lajeado, circuito de turismo da cidade. O giro
pelos países inclui os estilos chinês, japonês, alemão, austríaco,
inglêsefrancês.Todaaornamentaçãofoifeitarespeitandoodeclive
do terreno, que ocupa 60 mil metros quadrados da Serra da Mantiqueira. “Quase 90% do trajeto é acessível a cadeirante, e o roteiro
privilegia a descida”, explica Vasconcellos. Dá para subir na casa da
árvore. O labirinto circular é campeão de fotos.

Nathalia Molina @ComoViaja

No outono-inverno a Serra da Mantiqueira ﬁca
ainda mais agradável, com friozinho. Quem vai
para Campos do Jordão e arredores precisa
visitar o Parque Amantikir

A mineira Monte Verde está novamente na
listas das Cidades Mais Acolhedoras do Mundo
feita pela Booking. Em 2022, subiu três posições
na comparação com o ano anterior e ocupa a 6ª
colocação. Entre as opções de hospedagem, o Kuriuwa Hotel (três fotos no sentido anti-horário)
se destaca historicamente no destino e também
aparecebemavaliadopelosviajantesnaBooking.
As agências locais têm investido em atividades ao
ar livre na região, a exemplo de passeios de bicicleta, piqueniques e expedições para ver o pôr do
sol em lugares de difícil acesso.
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O Hot Beach Resort é tão colado ao Hot Beach
Olímpia, parque aquático do mesmo grupo, que
parece uma extensão. Águas termais e atividades
de sobra para todas as faixas etárias estão praticamente a um passo do elevador. Já Olímpia, no
interior paulista, fica a cerca de 440 quilômetros
de São Paulo. Um trajeto longo, percorrido em
estradas de boa qualidade. Mas, ainda assim, puxado. Para valer a empreitada saindo da capital
paulista,fiqueunsquatrodias.Étemposuficiente
para você se desligar do caminho até lá e aproveitar as atrações do parque aquático.

PARQUE AQUÁTICO
E HOTEL EM OLÍMPIA
Piscinas de águas termais e
comodidade de estar hospedado
diante das atrações compensam
a distância de 440 km da capital
paulista. Bom para ir em família

TENDÊNCIA

CAMPING SEM
PERRENGUE

Black Mamba Loft
Nem camping, nem hotel, nem resort. “Nosso luxo está
no mato, no agroturismo”, diz José Felipe Carneiro, um
dos proprietários do Black Mamba Loft. Localizado em
Carmo da Cachoeira, Sul de Minas Gerais, a 320 km da
capital paulista, o empreendimento conta com três tipos
de acomodação no meio da Mata Atlântica, equipadas
com cozinha, wi-ﬁ, televisão, frigobar e ar-condicionado.
O visitante, além de desfrutar do conforto da estrutura,
pode fazer trilhas pela mata nativa e visitar cachoeiras,
o cafezal e, em breve, uma produção de lúpulo, sem a
necessidade de acompanhante. Atenção: não há serviço
de hotel no local, por isso é preciso levar a própria comida.
Um guia com orientações, dicas de mercados e telefones
úteis é entregue no check-in.

Amanda Dantas e Marcos Pereira/Divulgação

Rancho Punta Blanka e Amantikir
O argentino Santiago Roig Albuquerque deu a
chave da própria casa para visitantes ao inaugurar
o Rancho Punta Blanca há seis anos na Serra da
Mantiqueira. Fica perto de Gonçalves, no Sul de
Minas. O sucesso do empreendimento o levou a
abrir, em 2020, um negócio semelhante no terreno
ao lado, o Amantikir [não confundir com o jardim, em
Campos do Jordão], com o sócio Rafael Pensado. O
espaço abriga um ônibus e três tendas indígenas,
todos equipados com cama, TV, internet, frigobar e
banheiro particular. Há uma casa de suporte com
fogões, geladeiras, lareira, mesa de jogos e piscina. As
tendas têm cerca de sete metros de diâmetro e dez
metros de altura. São feitas com lona de caminhão
impermeável e presas por cabos de aço em cima
de uma estrutura de madeira. “É mais rústico, os
animais ﬁcam soltos. Não temos serviço e todas as
orientações são passadas em vídeo explicativo. O
local oferece estrutura para a pessoa fazer o próprio
café, almoço e jantar”, explica o argentino.

Cabana Home
A Cabana Home é uma startup paulista fundada em 2019.
Seu primeiro empreendimento foi construído em 2020, em
Araçoiaba da Serra, próximo à Sorocaba, no interior de São
Paulo, e contempla seis cabanas distantes 150 metros uma
da outra. “[O glamping] É um movimento que leva o cliente a
querer experiências únicas, decontato com a natureza e em
ambientes autênticos. A busca pelo bucólico”, aﬁrma André
Nogueira, sócio-administrativo. As cabanas são equipadas
com TV a cabo, frigobar, fogão a lenha, churrasqueira e
banheiro individual, entre outras facilidades. Não há serviço
de quarto, mas tem café da manhã. Entre os diferenciais
do negócio está a Bolha, uma estrutura patenteadafeita
com plástico cristal. Uma das acomodações disponíveis foi
montada em uma árvore, a nove metros de altura. Dá para ﬁcar
também em uma casa subterrânea.

Santiago Roig Albuquerque

Arthur Jung/Divulgação

Modalidade de turismo local muito comum
no exterior, os chamados ‘glampings’ (camping
com glamour) surgem no interior do Brasil como negócio lucrativo e destino para aqueles
que querem ficar mais perto da natureza, com
conforto e segurança. Conheça opções. (Com reportagem de Juliana Pio, O Estado de S. Paulo;
preços sob consulta)
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Veja também, em expresso.estadao.com.br,
o ranking do ‘Paladar’ para os melhores e
mais saborosos cafés solúveis. Mercado
está empenhado em oferecer produtos
instantâneos de melhor qualidade

RANKING

1º Três Corações

(R$16,59;500g,noSonda)
Foramasnotassutisdeacidezedoçuranaboca (chocolateefruta)
quegarantiramaprimeiracolocação —aindaqueoamargorse
mostrassepresente.Noaroma,surgiramnotasdeterra,avelã,
nozes,carameloqueimado.Ocorpofoiconsideradomédio.

2º Meli a

(R$18,99;500g,noCarrefour)
Osegundocolocadoapresentanotasmuitolevesdedoçurae
acidez, comum“amarguinhonalíngua”noﬁnal.Nonariz,aromas
sutisdefrutassecas,rapadura,chocolateaoleite, etambém
naftalinaepalha—oquefezoprodutoperderalgunspontos.Tem
corpomédio-baixo.

3º Fort

Daniel Teixeira/Estadão

PONTO FINAL

O MELHOR CAFÉ
TORRADO E MOÍDO
DO SUPERMERCADO

(R$17,98;500g,noTrimais)
Grandesurpresanadegustaçãoàscegas,ocafédenomepouco
conhecido é,naverdade,asegundalinhadaTrêsCorações.Tem
corpomédio,boaestrutura ediscretaadstringência.Nonariz,
apresentaaromasuavederapadura,frutasamarelas,carameloe
pão,mastambémdefeitos,comoocheiro debancodecarro.

4º Café do Ponto

(R$20,79;500g,noPãodeAçúcar)

5º Caboclo

(R$13,98;500g,noSonda)

6º Pelé

(R$15,49;500g,noCarrefour)

Das 11 marcas populares avaliadas pelo júri do ‘Paladar’, a Três Corações
ﬁcou com o primeiro lugar. A prova foi feita às cegas. Veja o ranking

7º Moka

O café torrado e moído teve
um aumento de 50,24% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por isso
o ‘Paladar’ decidiu testar algumas das marcas mais populares dos supermercados, a fim
de te ajudar a escolher um produto com melhor custo-benefício para o dia a dia. “O grande
desafio foi achar o brilho do
café (como doçura e acidez) em
meio a tanto amargor”, reclamou um dos jurados. A grande
indústria costuma optar por

(R$17,98;500g,noTrimais)

cafés de torra mais intensa para esconder possíveis defeitos,
causados pela baixa qualidade
da matéria-prima ou pela falta
de cuidado e rigor no processo
produtivo. Mas também é verdade que essa torra bem escura agrada “a um público que
acabou se acostumando com
esse padrão de bebida”, lembra
outro jurado.
Algumas amostras conseguiram surpreender positivamente parte do júri. Os três
primeiros colocados mostra-

estadaoexpresso@estadao.com

(R$15,80;500g,noTrimais)

ram-se “capazes de atender ao
grande público no consumo
do dia a dia, sem maiores pretensões”, principalmente pela
relação custo-benefício (apesar da alta de preços), disse o
especialista Ensei Neto. Para
ter ideia, um café especial, produzido artesanalmente, em pequena escala, chega a custar o
dobro dos cafés de mercado.
(Com reportagem de Danielle
Nagase, O Estado de S. Paulo;
preços consultados em 6 de
abril de 2022)

8º Bom Jesus

9º Pilão

(R$23,08;500g,noSonda)

10º Café Brasileiro

(R$14,89;500g,noCarrefour)

11º Jardim

(R$12,99;500g,noCarrefour)

Jurados
DanySimon,@danythesimon; EnseiNeto,@enseineto;
GiulianaBastos,@giuliana_bastos_cafe;FláviaPogliani,
@thelittlecoﬀeeshop;MarianaProença,@marianaproencafe
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