SÃO BENEDITO DO SUL

Day Use no Hotel Fazenda Betânia


 180km
BR-101 Sul/PE-126

São benedito do sul

• Se pretender passar mais de um dia, faça a reserva antecipada e procure a Central
de Atendimento ao Turista (Rua Dom Moura, s/n, atrás da Igreja Matriz, em São
Benedito do Sul) para informações mais detalhadas e, se quiser, indicação de
condutor de turismo.
• Reserva de day use e hospedagem rural - Hotel Fazenda Betânia
Tel.: (81) 81- 36841.126, 3684.1679, 99978.0520 (WhatsApp)
E-mail: fazendabetania@fazendabetania.com.br
Instagram: @hotelfazendabetania
• Que tal sair cedinho para não pegar engarrafamento na saída do Recife? Lembre- se
que você vai pegar a Rodovia BR-101, passando pelo Distrito Industrial de Jaboatão dos
Guararapes e parte do caminho para o Complexo Industrial e Portuário de SUAPE, por isso
há um fluxo grande de caminhos, mas nada a desanimar.
• A partir da cidade do Cabo de Santo Agostinho, alguma estrutura para um
cafezinho, lanches, etc.
Um pouco da história e dos atrativos da cidade
De acordo com historiadores a região onde se encontra o atual município de São
Benedito do Sul começou a ser desbravada, por negros do Quilombo dos Palmares, no
período de 1630 a 1697 e depois, com a chegada do Capitão Francisco Rodrigues de
Melo e sua esposa Dona Ana Maria dos Prazeres, que se instalaram numa fazenda de
criação de animais, a colonização se intensificou. A localidade era conhecida por São
Benedito até 1940, e depois de algum tempo, passou a denominar-se São Benedito do Sul.
Com forte vocação para o turismo ecológico, São Benedito do Sul é incrível - tem
furnas, pedras, trechos de Mata Atlântica, bicas, corredeiras, cachoeiras próprias aos
banhos ou ao lazer contemplativo. Tem, também, engenhos, casas de farinha onde
você pode acompanhar o fabrico da farinha e do beiju, e ainda, comê-lo com um
cafezinho passado na hora. Hummm! Que vontade de pegar a estrada... Tem
artesanato em palha de milho e cipó; tem a “temperada”, sabe o que é? Adivinhe?
Errou!!!! É uma bebida típica que une raízes, ervas e aguardente. Topa experimentar?
Bom! Muita coisa para conhecer nesta cidade encantadora, concorda?
 
Um pouco antes da sede do município, uma placa indica a entrada para o Hotel
Fazenda Betânia, chegando à porteira, você será muito bem recebido e será dirigido à
recepção, em seguida, que tal largar tudo no quarto e correr para curtir tudo que essa
fazenda oferece? De cara, o contato direto com a natureza, mas tem passeio a cavalo,
de charrete e de tratorete. Só isso? Nem pensar, tem muito mais. Tem banho de bica e
toda estrutura de bar, cadeiras, etc., caiaques, toboágua, pescaria, ordenha,
caminhadas... A criação de animais - porcos, galinhas, patos, gansos, vaca, cavalos,
carneiros - é uma atração a mais para a criançada.
A gastronomia do Hotel Fazenda é especial. Seu diferencial? A origem da maioria dos
produtos cultivados na fazenda exclusivamente para o restaurante – milho, macaxeira,
cará, batata doce, banana, frutas diversas e hortaliças. Tem também pães, bolos e
tortas feitos aqui mesmo e são incríveis! Sabe porquê? Resultado da competência e a
dedicação de quem faz aquela comidinha caseira com gosto de quero mais. Tudo aqui
é delicioso. E os doces? Dão água na boca e você vai repetir e querer provar todos.
Uau!!! E tome quilinhos a mais. Para evitar isso, faça longas caminhadas.
Um outro segredo do sucesso desse Hotel Fazenda, quer saber? Ele é gerenciado pela
família, com um toque especial na hospitalidade, uma característica do turismo rural e
o jeito pernambucano de receber.
Se você quiser passar mais de um dia, faça a sua reserva com antecedência.
Estando no Hotel Fazenda Betânia, aproveite para conhecer a cidade de São Benedito
do Sul e faça tour pela pequena cidade de povo super acolhedor. Ao percorrer as ruas
da cidade:
• Igreja Matriz de São Benedito
Essa igreja é marco do início da povoação do município.
• Centro de Artesanato (Rua Dom Moura, s/n, por trás da Igreja Matriz)
• Estação Ferroviária (datada do início do século XX)
• Pousada Recanto Verde
Localizada bem no centro, próxima à Igreja de São Benedito, uma bela casa do
século XIX, onde funciona a pousada temática Recanto Verde. Vale a pena
conhecê-la pela ambientação com peças de artesanato, objetos antigos, o belo
jardim e a simpatia do proprietário que sempre tem histórias curiosas para
contar. A pousada tem como filosofia ser “um espaço de extensão da casa dos
hóspedes”, com muita descontração, simplicidade, e a possibilidade de
vivenciar experiências gastronômicas.
E aí? Mais uma ou duas vindas a São Benedito para curtir tanta coisa massa, concorda?
Além de passar mais tempo, né? Isso mesmo e       , porque aqui o
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