SALOÁ

Hotel Fazenda Brejo – Saloá 2 ou 3 dias


  267 km
  BR 232, BR 423

SALOÁ

• Desde a saída do Recife, fiquem atentos à sinalização turística.
• Querendo tomar aquele café regional ou simplesmente um cafezinho e uma água?
Tem cada lugar massa na rodovia BR-232. Só pra lembrar: em Vitória de Santo
Antão, Gravatá, Bezerros. E fiquem ligados, Depois de Caruaru será a entrada
para a BR-423. Ao longo dessa rodovia, a melhor opção, se precisar dar uma
paradinha, é nos postos de abastecimento com lojas de conveniência.
• Reserva no Hotel Fazenda Brejo:
(81) 3251.0756 e (87) 3926.2047
E-mail: reserva@fazendabrejo.com.br
Conhecer um pouco da do Hotel Fazenda: @fazendabrejo1
• Horários: do check in: das 14h às 18h e do check out: 08h às 14h
    
A sesmaria (que deu origem a Saloá), isto é o lote terra doado, pelos reis de Portugal, durante a
colonização, aos portugueses que aqui se estabeleciam, pertencia a Gerônimo Burgos de Souza
e Eça. Esta, foi, posteriormente, vendida a Manuel da Cruz Vilela em 23 de julho de 1712. Com a
expansão da população, da área e das atividades, o distrito foi criado com a denominação de
São Serafim, depois teve seu nome alterado para Barro. Em 1944, seu nome mudou para Saloá,
e só foi elevado à categoria do município pela lei estadual nº 4946, de 20 de dezembro de 1963.
O topônimo Saloá tem origem na língua macro-jê, dos povos Fulniôs, habitantes da região. Não
há consenso sobre o significado. Segundo Roberto Harrop Galvão, significaria areia ou barro.
Legal, hein!!! Um pouco da história do lugar que visitaremos é sempre muito massa!
    
Se liga nos atrativos turísticos do município, cachoeiras, o mirante da Serra do Prata, a Bica da
Guariba (Fazenda Guariba); o Povoado de Serrinha da Prata, com sua produção artesanal de
arremedos ou apitos (em madeira); os licores de rosas e erva-doce, de fabricação caseira; e a
feira popular (às quartas-feiras), que engloba uma série de outras feiras, como a Feira de
Passarinho, a Feira do Troca-Troca e a Feira de Gado. Interessante! Bora lá também?
   
Distância do centro de Saloá: 12 km
Distância do Terminal Rodoviário de Garanhuns: 42km
Um verdadeiro paraíso verde com mais de 500ha de área preservada. Aqui o visitante
vivencia uma experiência incrível!! Inicialmente, o dia a dia de uma fazenda, ordenha de
vaca e tomada de leite no curral, observação da horta e da estufa de flores e cactos. Além
disso, quem chega aqui pode fazer trilhas, passear a cavalo e em carro de boi, tomar
banho de piscina em água mineral, jogar tênis de mesa e bilhar, entre outras atividades.
Na área da piscina, um Centro de Bem-Estar com serviço de massagem. Delícia hein!!
Aqui todo mundo relaxa e volta pra casa bem tranquilo para recomeçar o corre-corre dos
centros urbanos.
A Fazenda Brejo vem preservando o meio ambiente há 25 anos - refloresta, educa e
encanta os hóspedes. Logo na entrada da fazenda um belo lago. Os jardins são lindos e
muito bem cuidados.
As acomodações do Hotel Fazenda Brejo são confortáveis. Os apartamentos dispõem de
ar-condicionado, TV de tela plana, frigobar e banheiro privativo. Nas áreas comuns wi-fi.
As diárias incluem as 3 principais refeições bem variadas.
Que diasssss maravilhososss!!E aí? Vamos partir pra outra propriedade rural? Vamos que
vamos!!!

 

 

   
        
    
   
      

