
  

 



  

 

 

PROGRAMAÇÃO DO DIA - (Planos A-B-C inclusos) 
 

8h às 9h - Chegada- recepção-cafezinho-entrega de crachás e regras. 
9h às 10h – Visita no entorno: oca do cacique, aquário, casa da árvore, animais, lagos, redário, etc. 
10h às 12h – Trilha ecológica na mata. Percurso de 800m com guia e monitor: árvores milenares, cipó, córrego de 
águas cristalinas, ar puro. 

12h às 14h – Almoço caipira- comida da roça no fogão à lenha: arroz, feijão, saladas, legumes, carnes, (refrigerante à 
parte). 
14h – 16h – livre (pesca, ofurô, hidromassagem, piscina, redes, etc). 
16h às 17h – Pequena trilha de 500 m com guia/monitor, após trilha-coffee break. 
17h às 17h30 – Bate papo com o Pr. Mauri- cobras, bichos, ecologia, educação ambiental. 
OBSERVAÇÕES: 
1- É obrigatória inscrição prévia pelo site  www.hotelecologicocanaa.com.br ou e mail: ecomauri@hotmail.com ou 

celular: 98830-7733, onde dúvidas serão esclarecidas. 

2- A pesca é esportiva: pesca e solta. Quem quiser levar, R$ 15,00/kg qualquer peixe (tilápia, pacu, pintado). 
3- Teremos para alugar equipamentos para pesca: varas, anzóis, ração. Cada um pode levar seus apetrechos de pesca. 
4- Som musical e bebida alcoólica devem ser evitados. A música deverá ser dos pássaros, do vento, das águas! 
5- O número de vagas é limitado. Reservamo-nos o direito de encerrar inscrições quando o limite for alcançado. 
6- Oferecemos atividades infantis com monitores das 10h às 12h e das 14h às 16h (incluso). 
7- Oferecemos van para translado: ida 7h30 e 8h30 e 12h30 e 13h30 retorno 17h30 e 18h30 ao custo de R$ 15,00 

(ida e volta-reservar lugar antes). 
 

Trilha, aquário, pesca, redário, casa da 
árvore e oca do cacique,  animais, pássaros, 

peixes, hidromassagem, beleza da natureza, 
casa dos três porquinhos, ar puro, paz! 

PLANO A PLANO B PLANO C 

8h às 18h 

Com almoço e 

coffee break  

12h às 18h 

Com almoço e 

coffee break 

12h às 18h 

Sem almoço e 

coffee break 

CUSTOS CUSTOS CUSTOS 

Individual  R$ 60,00 R$ 40,00 R$ 30,00 

Casal R$ 100,00 R$ 70,00 R$ 50,00 

Até 10 anos  R$ 30,00 R$ 25,00 R$ 10,00 

http://www.hotelecologicocanaa.com.br/
mailto:ecomauri@hotmail.com

