A TERRA DO POETA E REGIÃO SERRA E MAR
ABREM SUAS PORTEIRAS PARA OS TURISTAS.
Casimiro de Abreu, Barra de São João, Aldeia Velha e adjacências contidas na Região
Serra e Mar, agora contam com um serviço receptivos para os turistas. Os roteiros
turísticos oferecem trilhas equestres, gastronomia, cultura, história, aventura,
caminhadas, experiências agrícolas e educação ambiental.
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O mercado turístico representa hoje 8,1% do PIB brasileiro. No mundo, a maioria
dos países, principalmente do Hemisfério Norte dependem do turismo como a principal
fonte de renda e desenvolvimento econômico. Ultimamente não é difícil escutarmos
que a atividade turística rapidamente será o “novo petróleo”. Esta realidade não está
distante e o fluxo turístico de fato existe, mesmo que ainda muito oscilante. Entretanto,
para que um município possa se tornar um destino turístico é fundamental que haja
atrativos competitivos e serviços que possam promover uma experiência agradável,
divertida e, sobretudo, segura ao visitante.
Como um dos frutos do Diagnóstico e Inventário Turístico encomendado pelo
Serra e Mar Conventions & Visitors Bureau, com o Apoio da Secretaria Municipal de
Turismo e Eventos e realizado pelos alunos do Curso de Turismo do Centro Universitário
Anhanguera de Niterói, foi possível a formatação de roteiros turísticos a serem
ofertados aos visitantes de Casimiro de Abreu e Região. O estudo permitiu a visualização
de atrativos e equipamentos que se mostraram suficientes para o fomento de ofertas
turísticas que tragam um desenvolvimento socioeconômico à região através do turismo.

Neste sentido, duas conquistas muito importantes foram realizadas no
Município de Casimiro de Abreu. A formação de um Centro de Atendimento ao Turista
– CAT – e o início do agenciamento receptivo na Região, através do Município de
Casimiro de Abreu. E para dar andamento ao receptivo, a agência Porteiras Turismo
Rural foi convidada para formata e operar roteiros que darão corpo aos seus serviços.
Inicialmente foram formatados 7 roteiros no intuito de se pulverizar o fluxo turístico da
cidade ao máximo de empreendimentos locais possíveis.
Os passeios estão sendo disponibilizados através do site oficial da agência,
Facebook, Instagram e no posto físico do CAT, no espaço cedido pela Lanchonete
Patropi, à beira da BR-101 e na entrada da RJ-142. Um lugar estrategicamente pensado
para melhor atender e abordar os visitantes que vêm a Serra. Que tal passar um final de
semana cheio de aventura, cultura e diversão? Para aguçar a curiosidade, a seguir
apresentamos os Roteiros Turísticos da Agência Porteiras Turismo Rural:

Roça Tour – Agricultura Familiar

Dona Sonia demonstrando o
processo dos derivados da
mandioca, no Sítio Pomares.

Visitação a propriedades de famílias agrícolas que
desenvolvem exploração agropecuária agroecológica,
orgânica e sustentável. Dentre as propriedades os
turistas participam dos manejos rurais relacionados a
cultivo de alimentos orgânicos e exploração animal.
Além de muitas degustações e atividades. Logo após um
almoço delicioso porque ninguém é de ferro!

Fonte: Serra e Mar C&VB

Pomares, doces caseiros e as criações da Dona Adriani, no Sítio Betânia
Fonte: Serra e Mar C&VB

Avecultura e hortas do Sítio Santa Isolina. Aqui os turistas
plantam, colhem e participam da rotina da família agrícola.
Fonte: Serra e Mar C&VB

Trilhas Equestres

Trilha equestre em
Aldeia Velha.
Fonte: JFMatulja

Muita gente nunca nem se quer chegou perto de um cavalo.
Nossos fornecedores possuem animais preparados e muito
dóceis para a atividade equestre. Há opção de percursos tanto
por Casimiro de Abreu, quanto por Aldeia Velha. Na chegada,
os turistas passam por uma breve demonstração de condução.
Durante o caminho, os cavaleiros e amazonas atravessam rios
a cavalo, tiram fotos, ouvem histórias e apreciam belas
paisagens de tirar o fôlego! Também possui almoço incluído.

Tour Gastronômico (by night)
Melhor forma de terminar o dia, com muita gente bonita,
música e dezenas de opções de pratos, distribuídos nos mais
variados cardápios dos autênticos e tradicionais restaurantes
de Barra de São João. Este passeio trata-se de um roteiro
noturno, iniciado por volta das 18hs, no qual os turistas
vivenciam a boemia dos Casimirenses à beira do magnífico Rio
São João e ao som de boa música. São inúmeras possibilidades
em uma noite fantástica. Perfeita combinação de comida,
música e natureza!

Gastronomia em
Barra de São João.
Fonte: Serra e Mar C&VB

City Tour Cultural Porteiras do Poeta – Casimiro x Barra

Fonte: Imagens Google; Serra e Mar C&VB.

Conheça os principais lugares que
inspiraram a obra do principal romancista
do Brasil. O passeio inclui visita a Fazenda
Casimiro de Abreu (antiga fazenda
Indaiassú), Casa de Cultura (que foi a
antiga estação de trem da cidade), a
tradicional doceria de Rio Dourado Doces
Nobres, as belas praias de Barra de São
João, Capela São João Batista, Beira Rio e
Museu Casa do Poeta. O almoço fica por
conta do talentosíssimo pessoal do
Restaurante Pôr do Sol. Ao final, os turistas
terminam o dia num agradável passeio de
Escuna pelo Rio São João. Um roteiro que
mescla sabores, saberes e tranquilidade.

Ecotrekking & Birdwatching
A Porteiras Turismo Rural leva os turistas para uma experiência
inesquecível. O programa tem a assinatura da RPPN Bom Retiro.
Neste Roteiro os turistas são convidados a realizar a observação de
fauna e avifauna característica da região, que vivem em perfeita paz
em um verdadeiro santuário ecológico. Inclui trilha na natureza,
mediação na observação de fauna, banho de rio e almoço.

Fonte: Serra e Mar C&VB; Porteiras Turismo Rural.

Ecotour Cachoeiras
Nada melhor para se refrescar do que
nas quedas d’água da Região Serra e
Mar. São diversas possibilidades e
combinações
de
roteiros
de
cachoeira. Circuito inclui trilha, visita
a queijaria da Serra e Mar, Ateliê do
Fonte: JFMatulja
Queijo, contemplação de poços pela
trilha e paradas para banho. Depois da aventura, paradinha para o almoço.

Ecotour - Rafting

Fonte: Nativa Rafting

Se você não sabe com quantos paus se faz uma canoa, nós
também não! Mas garanto que um bote, seis remos e o
imponente Rio Macaé são suficientes para muita
adrenalina e aventura. Os instrutores da Nativa Rafting
são excelentes e não é necessário ter experiência. Uma
experiência incrível e que também inclui equipamentos de
segurança, visitação a queijaria Ateliê do Queijo e Almoço.

Todos os passeios da incluem almoço, transporte, guia/condutores, seguro-viagem para
todos os participantes. Os passeios também podem ser combinados ao gosto do grupo.
A agência Porteiras Turismo Rural, inclusive, oferece reserva de hotéis na região,
bilhetes aéreos, rodoviários e transfer.
E mesmo você que é da região dos lagos e proximidades, mas não conhece nossos
atrativos e belezas, venha fazer uma visita! A Serra e Mar está de braços abertos para te
receber!

