
Experimente um final de semana na roça. 
Participe e conheça as atividades produtivas da 
Fazenda Cachoeira, da ordenha a produção do 

queijo e o trato da criação. Contemple o pôr do sol 
do mirante, ajude a acender uma fogueira, e durma 

uma noite em barraca. Tome banho de rio e prove as 
delícias da culinária local. Tudo acompanhado de 

boa prosa e da acolhida mineira.

Um final de 
semana nafazenda

DESTAQUES
Passe uma

noite acampado 
na Fazenda.

Conheça a produção
 leiteira e a fabricação

 de queijos

Participe 
da lida diária

da família

Saboreie delícias
da gastronomia

mineira



Tempo médio da experiência:  2 dias e 1 noite

Venha conhecer e vivenciar a Fazenda 
Cachoeira e a produção de queijo, 
requeijão, ovos caipiras, frango caipira, 
porco e criação de gado de leite. 
Participe de atividades e da rotina da 
fazenda como alimentar as galinhas, 
recolher os ovos, tirar leite da vaca, 
acender uma fogueira e comer uma 
comida servida em fogão a lenha. 

Descanse e divirta-se nessa região 
com belas paisagens e um quintal 
acolhedor. Conheça e interaja com 
nossa família anfitriã. Passe a noite em 
um acampamento em meio a 
natureza e tenha a oportunidade de 
ver o nascer e o pôr do sol. 

Gosta de roça, natureza e tudo que acompanha?

O que inclui:
• Refeições e atividades 
como especificado no 
roteiro

• Anfitriões locais ao 
longo de toda a 
experiência 

• Local para montar a 
barraca e ponto de luz. 
Banheiro 
compartilhado.

• Espaço e equipamento 
de uso coletivo (ex. 
geladeira, fogão, se 
preciso). 

O que não 
inclui:
• Barraca, colchonete, 
travesseiro, coberta e 
toalha

• Bebidas

• Transporte

• Outros itens não • 
especificados.

ga�ronomia



natureza
Condições :
• Final de Semana – Sábado 
e Domingo – de 10h de 
sábado as 13h00 de 
domingo.

• Atendimento somente 
mediante reserva. 

• Mínimo 2 pessoas - 
Máximo 10 pessoas

• Menores de 18 anos devem 
estar acompanhados dos 
pais ou responsáveis legais.

Preço: sob consulta.

Forma de 
Pagamento: 
• Transferência e dinheiro.
50% no momento da reserva 
e 50% no dia da experiência.

• Caso seja necessário o 
cancelamento, com até 48h 
de antecedência a atividade 
será remarcada ou o valor 
reembolsado.    

Informações Gerais
Recomendamos vestir 
roupas leves e 
confortáveis, trazer tênis 
para caminhada e outro 
para molhar durante a 
caminhada aquática.

Sugerimos ainda trazer 
chapéu ou boné, lanterna, 
garrafa de água para 
reabastecer, repelente e 
protetor solar. A noite pode 
fazer frio, inclua um casaco 
na bagagem. 

A programação pode sofrer 
alterações de acordo com as 
condições climáticas, já que 
parte das atividades são 
realizadas ao ar livre.



Kely e Eberval são empreendedores do 
campo, trabalham juntos com produção 
leiteira na comunidade de Claro de Minas, 
município de Vazante, Minas Gerais. Pais de 
Victor e Leonardo, o casal administra a 
produção e o rebanho, fabrica queijo e 
agora empreende no turismo rural, 
compartilhando a vida na roça 
e a natureza do lugar.

Quem somos?

Onde estamos?
A propriedade fica em Claro 

de Minas, a 20 minutos de
 Vazante, sendo 5 minutos

por estrada de terra a
 partir da BR 354. 

Informações:      (34) 99663.3434



Conheça o Monumento Natural Estadual Lapa Nova, e descubra a 
fundo essa unidade de conservação que resguarda cavernas e 
espeleotemas formados a milhões de anos. Um tesouro escondido 
no meio da cidade de Vazante, em Minas Gerais. Uma experiência 
em um ambiente que todos precisam experimentar.

A natureza é perfeita e costuma guardar boas surpresas. A Gruta Lapa Nova é uma 
dessas maravilhas escondidas. Conheça a caverna e faça uma imersão nesse universo 
que aguça os sentidos e promove reflexões.  

A visita começa na portaria do Monumento Natural, onde tem início a trilha. São cerca 
de 500 metros de caminhada por entre a mata até a entrada da caverna. Hora de 
acender as lanternas e adentrar esse universo incrível e ainda pouco conhecido. 

Gruta Lapa Nova
 a incrível natureza de Vazante

Descubra as 
belezas de 

uma caverna

Sinta a natureza
 escondida de

 Vazante

Aprenda sobre o
ambiente e com

o lugar

Tempo médio da 
experiência:  1 hora

e 30 minutos

Destaques:



O Monumento Natural Estadual Lapa Nova é uma unidade de 
conservação de proteção integral, gerida pelo Instituto Estadual de 
Florestas – IEF. Tem como principal objetivo a preservação de sítios 
naturais raros e de grande beleza cênica. A visitação a Gruta Lapa Nova é 
realizada para fins turísticos, educacionais e científicos.

Onde estamos?
O Monumento Natural está localizado dentro da área urbana de Vazante, 
Minas Gerais. O Acesso a Gruta ocorre pela Rua Lapa nova, S/N, no bairro 
Serra Dourada. 

Contato
E-mail: gilberto.ferreira@meioambiente.mg.gov.br

Quem somos?

A natureza é perfeita e costuma guardar boas surpresas. A Gruta Lapa Nova é uma 
dessas maravilhas escondidas. Conheça a caverna e faça uma imersão nesse universo 
que aguça os sentidos e promove reflexões.  

A visita começa na portaria do Monumento Natural, onde tem início a trilha. São cerca 
de 500 metros de caminhada por entre a mata até a entrada da caverna. Hora de 
acender as lanternas e adentrar esse universo incrível e ainda pouco conhecido. 

O percurso de visitação dentro 
da caverna tem cerca de 1 km 
de extensão e contempla 
alguns dos diversos salões da 
cavidade. Com o apoio de um 
monitor ambiental, você irá 
compreender melhor o 
ambiente e suas 
características, tendo acesso a 
informações sobre a natureza e 
a história do lugar. 

A caverna tem mais de 4,5 km 
de extensão mapeados, um 
ambiente especial que 
possibilita novas sensações e 
descobertas. Venha viver essa 
experiência.

• A visita a Gruta Lapa Nova é guiada, conduzida 
por monitores ambientais.

• Atendimento ao público de Terça a Domingo – 
com 4 horários de visitação (8h / 10h / 13h30 / 
15h30)

• Mínimo 1 pessoa - Máximo 10 pessoas

• Menores de 18 anos devem estar acompanhados 
dos pais ou responsáveis legais.

• Não é exigido experiência prévia, mas é 
necessário condicionamento físico para esforço 
leve.
• A visita a unidade de conservação é gratuita.

• A local conta com estacionamento e área de 
recepção de visitantes. 

Condições Informações Gerais 
• Recomendamos o uso de roupas confortáveis, tênis 
ou bota para caminhada em trilha. 

• A atividade pode sofrer alterações de acordo com as 
condições climáticas. Muita chuva e trovoadas 
impossibilitam a visitação a caverna. 

• Em caso de incêndio e alerta vermelho preventivo a 
incêndio a visitação a caverna também é suspensa, 
como medida de segurança.



PEDAL EM 
VAZANTE
BIKE, NATUREZA E
COMIDA MINEIRA

Gosta de pedalar e quer
conhecer novos lugares?

Experimente um passeio guiado de 
mountain bike por Vazante, seguido de 

almoço mineiro. Vivencie o lugar, conheça 
novas paisagens, boas histórias e pratique 

a atividade acompanhado por quem 
conhece as trilhas da região. 

Desfrute de um dia agradável
de pedal pelo município de Vazante.

Caso já pedale ou esteja iniciando na atividade, essa 
experiência é para você. São 36 km de pedal, sendo 8 km 
pelas ruas da cidade e 28 km por trilha de nível moderado.  
Estão previstas paradas regulares para se refrescar, 
descansar e contemplar a paisagem. Os mais experientes 
podem ainda se divertir nas inúmeras vias e desafios 
técnicos que tem as margens da trilha principal. 

O passeio tem início na Gruta da Lapa Nova, na sede urbana, 
onde você será recepcionado com um café pelos nossos 
condutores locais especialistas em mountain bike, 
responsáveis por fomentar a prática no município, identificar 
e mapear trilhas com diferentes níveis de dificuldade. 

Ao longo do percurso os condutores compartilharão 
histórias e causos do lugar, dando o suporte para que o seu 
dia na região seja incrivelmente divertido. Ao final do 
percurso vamos degustar uma deliciosa comida mineira. 

Saboreie uma
deliciosa comida

mineira.



• Passeio guiado de 
mountain bike por Vazante 

• Anfitriões locais 
especializados na atividade.

• Suco e pão de queijo.

• Almoço com comida 
mineira

O QUE INCLUI:
• Mountain bike* e outros 
equipamento de uso pessoal

• Transporte

• Outros itens não especificados.

*Alugamos bike e outros equipamentos
para a experiência, desde que comunicado
no momento da reserva.

O QUE NÃO INCLUI:

• De 4 a 10 pessoas
R$ 120,00 por pessoa.

• Solicite nosso orçamento
para grupos maiores ou 
menores.

PREÇO:

CONDIÇÕES:
• Diariamente – das 8h às 13h30
• Mínimo 1 pessoa - Máximo 20 pessoas
• Atendimento somente mediante reserva. 
• Crianças a partir de 8 anos poderão participar, 
desde que acompanhadas dos pais ou 
responsável legal.

FORMA DE PAGAMENTO: 
• Transferência e dinheiro.
50% no momento da reserva e 50% no dia da 
experiência.
• Caso seja necessário o cancelamento, com até 
48h de antecedência a atividade será remarcada 
ou o valor reembolsado. 

INFORMAÇÕES GERAIS: 
•  Não é exigido experiência prévia em trilhas de mountain bike, 
mas é necessário condicionamento físico para esforço 
moderado.
• Traga seu equipamento individual para a prática - uniformes, 
bike, luvas, capacetes, óculos, sapatilhas ou tênis, kit de reparo, 
garrafinha d´água etc.
• Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais 
ou responsáveis legais.
• A atividade pode sofrer alterações de acordo com as 
condições climáticas.
• A Cross Lapa conta com um cardápio de trilhas com 
diferentes níveis de dificuldade que pode ser personalizado de 
acordo com o seu desejo. 
Caso queira aproveitar a oportunidade, após o almoço 
conheça a Gruta Lapa Nova, uma caverna incrível no meio de 
Vazante.

QUEM SOMOS?
A Cross Lapa é especializada em mountain 
bike no município de Vazante, Minas Gerais. 
Oferece toda a assessoria para a prática das 
atividades na região. Conta com condutores 
especializados, que oferece serviços de con-
dução para que você pratique sua atividade e 
desfrute da natureza do lugar. 

ONDE ESTAMOS?
A Cross Lapa está localizada na Avenida 
Afrânio Alves Rosa, 135. Vazante/MG.

       Instagram
       @crosslapa

WhatsApp
34 991666782

# CROSS LAPA


