MULUNGU
GUARAMIRANGA

PACOTI
BATURITÉ

REALIZAÇÃO:

TURISMO - TERRITÓRIOS INTEGRADOS
O SEBRAE Ceará vem construindo, desde 2013, práticas para o
desenvolvimento sustentável da Região do Maciço de Baturité, interligando
a fluência empreendedora do território no Turismo, Agronegócio e Economia
Criativa. Esse processo de desenvolvimento sustentável é muito semelhante
ao cultivo do café de sombra: precisa de solo fértil, ambiente adequado,
do saber fazer juntos, e acima de tudo, é preciso respeitar os ciclos de
crescimento, floração e colheita.
A Rota Verde do Café é uma chave-mestra capaz de abrir caminhos
para o desenvolvimento territorial sustentável.
Nela encontramos solo fértil de gente inovadora, que vem aprendendo a
integralidade da economia sustentável – empreender com consideração à
preservação ambiental, ao humano e à cultura que a envolve.
A Rota é Verde por isso. Verde pra quem produz, consome e participa
como visitante.

APOIO:

GUIA DE
HOSPEDAGEM
ROTA VERDE
DO CAFÉ

O Maciço de Baturité abriga a mais extensa área de proteção
ambiental do Estado - APA da Serra de Baturité (1990), abrangendo área
de 32.690 hectares. As potencialidades turísticas do Maciço são inúmeras
desde o clima ameno, passando pelo contraste entre a serra e o sertão, lugar
onde a natureza abriu espaço a uma rede de antigas cidades com praças
bucólicas, sítios e fazendas, igrejas e conventos, artesanato, gastronomia
regional e resquícios da cultura indígena que vão, pouco a pouco, habitando
o imaginário do turista.
Diante de tantos recursos naturais e do já consagrado potencial
turístico, empresários da região e o SEBRAE Ceará, com apoio da Associação
Serrana de Turismo do Maciço de Baturité – ASEMB, adotam ações baseadas
no fortalecimento das organizações produtivas que integram Agronegócios,
Economia Criativa e Turismo, consolidando práticas econômicas sustentáveis,
equilíbrio entre o desenvolvimento humano, econômico, ambiental e social.
A Rota Verde do Café reúne cidades serranas remanescentes da
cafeicultura de sombra como: Baturité, Mulungu, Guaramiranga e Pacoti.
A rede de serviços de hotelaria e gastronomia, parceira da Rota,
trabalhou suas equipes e espaços físicos para qualificar e atender com
excelência.
Bem-vindos à Rota Verde do Café.
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Guaramiranga

(85) 9 9925.5767 / 9 9903.2556

(85) 3321.1826 / 9 9981.0586

www.hotelmontenegro.com.br

www.pousadamanjericao.net.br
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Baturité

POUSADA
LE RÊVE
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POUSADA
CEDROS
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POUSADA
DA JOSY

Rua Cel. Batista de Queiroz, 374
Guaramiranga

Estrada para Mulungu – Sítio Piaba,
km 7 - Mulungu

Rua Cel. Batista de Queiroz, 340
Guaramiranga

(85) 9 8852.5253 / 9 8841.1205

(85) 3321.1117

(85) 3321.1328 / 9 8843.2275 / 9 9943.7302
(whatsapp)

www.lereve.com.br

www.cedrospousada.com.br

www.pousadadajosy.com.br

reservas@lereve.com.br

cedros@cedrospousada.com.br

pousadadajosy@gmail.com

Aptos e chalés com TV, frigobar, ducha
quente, wifi.
Capacidade: 60 pessoas
Serviços: restaurante, piscina, playground,
espaço kids, biblioteca, salão de jogos.

Apartamento básico
TV 14´, mini frigobar, ducha quente, wifi nas
áreas sociais.
Apartamento Superior
TV 21´, frigobar, mesa de apoio, secador de
cabelo, espelho de maquiagem.
Capacidade: 40 pessoas
Tarifas diferenciadas para grupos a partir de
15 pessoas.
Animais são bem-vindos, consultar regras.

Aptos com TV, frigobar, ducha quente, wifi.
Capacidade: 44 pessoas somente em cama
56 pessoas usando cama e redes.
Tarifas diferenciadas para grupos sob
consulta.

Guaramiranga

POUSADA
CABANAS
DA SERRA

DISTRITO DE
PERNAMBUQUINHO
ACESSO
PACOTI

FAZENDA
FLORESTA
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7

5 6
POUSADA
MANJERICÃO 4

Aptos com TV, ar-condicionado, mesa de
apoio, ducha quente.
Capacidade: 55 pessoas
Tarifas diferenciadas para grupos a partir de
20 pessoas.

CHALÉ DAS
MONTANHAS

ESPATODEA

SÍTIO SÃO ROQUE

FÓRUM

10

POUSADA
DA JOSY
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pousadacafebrasil@hotmail.com

NOSSO SÍTIO

REMANSO HOTEL
DE SERRA

Pacoti

POUSADA PARAÍSO

Guaramiranga

SÍTIO ÁGUAS FINAS

www.chaledasmontanhas.com.br

POUSADA
LE RÊVE

Estrutura dos Chalés
Chalés com um 1 quarto, cama de casal, TV,
banheiro com água quente, mini-cozinha,
frigobar, fogão/forno e acessórios básicos de
serviços, sala de estar mobiliada e varanda.
Capacidade: 104 pessoas
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ENTRADA PARA
MULUNGU

BATURITÉ

Guaramiranga

(85) 32317088 - Reservas Fortaleza
(85) 3325 1211 / (85) 3325 1211 - Guaramiranga
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IGREJA
MATRIZ

IGREJA
SANTA
LUZIA

MOSTEIRO DOS
JESUÍTAS
HOTEL
COLONIAL

1
MUSEU FERROVIÁRIO
DE BATURITÉ

REMANSO
HOTEL DE SERRA

Sítio Remanso S/N - Guaramiranga

SUBINDO
A SERRA

POUSADA
PARAISO
Rodovia CE-065, s/n - Sede, Guaramiranga CE, 62766-000
Telefone: (85) 98728-2702
Pousada Paraíso possui sete chalés com
capacidade para quatro pessoas; Um chalé
duplo com capacidade para sete pessoas;
Quatro apartamentos com capacidade para
duas pessoas.
TV/Frigobar/Chuveiro
Atrativos: Piscina, Salão de Jogos,
Restaurante, Quadra de Esportes.

CHALÉ NOSSO
SÍTIO

Sítio Pau D`Alho - Pacoti
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Restaurante aberto ao público.

Hotéis que possuem selo
de qualidade em serviços
aprovados pelo SEBRAE
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ÁGUA MINERAL

Apartamentos com TV, frigobar, ducha quente, varanda
ou jardim de inverno.
Capacidade: 21 pessoas
Serviços: cafeteria, trilhas, venda de artesanato e pães
artesanais.

Guaramiranga

(85) 3321.1150 / 9 9992.6804

emiliamagi@hotmail.com

Atrativos Turísticos

www.facebook.com.br/cafebrasilpousada

CHALÉ DAS
MONTANHAS

CE 060 Km 110 - Guaramiranga

chaledasmontanhas@chaledasmontanhas.com.br

Integrantes da Rota
Verde do Café

(85) 9 8879.1615 / 9 8879.9506
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POUSADA
CEDROS

(85) 3347.0167

hotelcolonialbaturite@hotmail.com

Estrada do Abreu, s/n° - Zona Rural
Guaramiranga

MONTENEGRO

Rua Hilton Victor, 135 - Baturité

POUSADA CAFÉ BRASIL

8

SÍTIO RIO NEGRO

VALE DA
BIODIVERSIDADE

3

SÍTIO SÃO LUÍS

PACOTI

GUARAMIRANGA

HOTEL
COLONIAL

www.hotelcolonialbaturite.com.br

Aptos com varanda privativa que em sua maioria
com vista para Praça Central, TV LCD, mesa de estar
com cadeiras de apoio, amplo guarda roupa, frigobar,
iluminação especial. Leitos extremamente confortáveis.
Capacidade: 36 pessoas

Aptos com TV, ducha quente, wifi.
Capacidade: 14 pessoas
Serviços: piscina, pesqueiro e restaurante
Hóspedes ganham cortesia para pescaria no
Pesqueiro Guaramiranga.

Guaramiranga
1

hotelguaramiranga@yaho.com.br

contato@pousadamanjericao.net.br
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HOTEL MONTENEGRO
Rua Joaquim Alves Nogueira 551 - Guaramiranga

Rua Cel. Francisco de Matos, 275 – Guaramiranga

PICO
ALTO

7

(85) 3476.7676 / 9 9927.5917
www.chalenossositio.com.br
contato@chalenossositio.com.br

rhs.rhs@terra.com.br

Estrutura dos chalés
Chalé com duas suítes, cozinha, sala
TV, chuveiro quente e varanda com
churrasqueira. Cada suíte dispõe de uma
cama casal e uma cama solteiro.

Capacidade: 71 Apartamentos
Atrativos: Piscina Adulto / Infantil, Quadra
de Esportes, Playground, Salão de Jogos, 03
Trilhas Ecológicas, Lagos Naturais, Auditório
com capacidade para 130 pessoas com todos
os recursos audio-visuais, Pesque-Pague,
Capela e Churrascaria.
02 Restaurantes abertos ao público sendo
a especialidade de um deles os Fondues e
a grande variedade da carta de vinhos que
agrada ao público mais exigente.
Todos os sábados à noite temos música ao vivo
e aos domingos pela manhã missa em nossa
Igrejinha.
Além de Wi-Fi nas áreas externas, café da
manhã e estacionamento.

Chalé com três suítes, cozinha, sala TV,
chuveiro quente e varanda com churrasqueira;
uma suíte dispõe de uma cama de casal e
duas camas de solteiro; outras duas suítes:
uma cama casal e uma cama solteiro.
Estrutura dos aptos
Apartamento com uma suíte, frigobar, TV LCD
32´, chuveiro com aquecimento a gás, cama
casal, cama solteiro e varanda.
Capacidade: 99 pessoas
Serviços: passeios aquáticos, cavalo, charrete,
escalada, bicicleta, slackline, fazendinha e
visitação à Casa do Caboclo.
Restaurante aberto ao público.

www.remansohoteldeserra.com.br
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POUSADA
CABANAS DA SERRA

Linha da Serra, s/n° - Guaramiranga
(85) 9 9905.2120 / 9 8709.7088 de segunda a sexta em
horário comercial
(85) 9 9634.6800 / 9 8933.3288 sábados, domingos e
feriados
www.cabanasdaserra.com
reservas@cabanasdaserra.com
Suítes com TV, DVD, frigobar, ducha quente.
Cabanas localizadas no jardim da Pousada,
equipadas com varanda, sala (lareira e sofá cama),
cozinha americana (frigobar e fogão de 2 bocas) e
suíte com TV, DVD, maleiro e chuveiro quente.
Capacidade: 40 pessoas
Tarifas diferenciadas para grupos a partir de 15
pessoas.
Funcionamento de sexta à segunda e nos feriados.
Restaurante & Café Cabanas aberto ao público.

