RIBEIRÃO

Day use no Engenho Cachoeira
 

 84,8 km
BR-101 Sul – km 163 (atenção à sinalização rodoviária e à placa
indicativa do Engenho Cachoeira)

Ribeirão

• É bom sair cedo do Recife para aproveitar bem o dia e pegar a estrada livre e já
aproveitar o delicioso café da manhã do engenho que está incluso no day use! No
caminho, na BR-101- Sul, a partir do Cabo de Santo Agostinho, lojas de conveniência
em postos de combustível.
• Faça sua reserva com antecedência.
@engenhocachoeira
Facebook: engenhocachoeiraturismorural
Antes de fazer a sua reserva pelo site, entre em contato para verificar as datas
disponíveis através dos telefones (81) 9.9966.2525 (whatsapp) ou do e-mail
contato@engenhocachoeira.com.br
Engenho Cachoeira
Localizado numa área predominante do cultivo da cana-de-açúcar, os proprietários do
Engenho Cachoeira começaram a diversificar as suas atividades, oferecendo ao seu cliente
várias experiências como conhecer uma “casa de farinha” produzindo farinha e goma de
mandioca, conhecer a queijaria artesanal de produtos derivados da criação de búfalas, que
são comercializados com a marca @maisbufala, com direito a degustação, passeios para
conhecer os búfalos, passeios a cavalo, charrete, caiaque , banho de bica, ou apenas desfrutar
da beleza da natureza.
Ao chegar, o visitante é recebido com um maravilhoso café da manhã colonial. Ele é servido
no restaurante que ficar ao lado do açude e você come contemplando a natureza. Aqui você
come o verdadeiro bolo Souza Leão. Depois, várias opções de lazer e de esporte. Os
proprietários do engenho programaram a sua visita assim:
localizado em uma área predominante do cultivo da cana de açúcar, os proprietários do
engenho cachoeira começaram a diversificar suas atividades , oferecendo ao seu cliente
experiências diversificadas como conhecer uma “casa de farinha” produzindo farinha e goma
de mandioca, conhecer a queijaria artesanal de produtos derivados da criação de búfalas do
engenho, que são comercializamos através da marca @maisbufala, com direito a degustação,
passeios para conhecer os búfalos, passeios a cavalo, charrete, caiaque , banho de bica, ou
apenas desfrutar da beleza da natureza.

• Caiaque
• Casa de farinha
• Banho em bica
• 13h – Almoço
• Cardápio: filé de carne de búfalo, pernil de carneiro e seus acompanhamentos
maravilhosos. Sobremesa: salada de frutas, doces caseiros produzidos na
cozinha da casa grande.
• Após o almoço – um descanso na rede.

• Visita a produção de queijos artesanais
• Conhecer a criação de búfalas.
• Passeios a cavalo ou de charretes
Um lugar ideal para passeio de famílias, grupos escolares e grupos da melhor idade, para
curtir a natureza, e se deliciar com as comidas típicas da Zona da Mata Pernambucana.
Antes de voltar para o Recife, que tal um “rolê” na cidade de Ribeirão? Lá tem igrejas, o
mercado de farinha e de roupas (dependendo do dia, poderá estar fechado), a antiga estação
ferroviária (exposição e venda de artesanato) e a Vila onde nasceu José Mariano Carneiro da
Cunha. Lembra dos estudos de História de Pernambuco? Ele foi abolicionista, jornalista,
bacharel em direito, deputado federal e vereador da cidade do Recife.
Que lugar massa, minha gente!!! Bem pertinho do Recife. Que dia hein!!!! Muitas experiências
e guloseimas divinas, nem dá para se preocupar com a balança. E as paisagens? As flores? O
atendimento? Vamos conhecer mais engenhos e fazendas assim?  
 
       




            
      
       

