PICNIC
NA FAZENDA
24 PONTOS
DIFERENTES EXPERIÊNCIAS

PONTOS NA
MATA
Mata Ciliar do nosso Riacho, preservação
remanescente Mata Atlântica. Rica em árvores nativas e presença de macaquinhos. O cheiro de mata e o ar mais úmido,
tornam a experiência do PicNic uma
aventura para os pequenos. Para deixar a
experiência ainda mais única, traga uma
barraca para os pequenos [temos para
alugar].
PONTOS IMPORTANTES
- Terreno mais irregular [clareira em meio
a mata]
- Perto do nosso riacho
- Vegetação mais fechada
- Horta fica bem próxima
- Banheiro à 150 metros
- Acesso caminhando pela trilha da mata
- Não indicado para carrinho de bebê
- Não indicado para pessoas com dificuldade de locomoção

PONTOS NA
HORTA
Uma linda horta, com 15 mil metros quadrados, com diversos tipos de verduras e
temperos. Mantida pelo nosso Projeto
Social, possui um carinho muito mais especial. Todas as verduras são orgânicas e
disponíveis para compra, sendo possível
levar um pouquinho da Fazenda para a
sua casa. Para deixar a experiência ainda
mais legal, traga de casa, brinquedos
para plantar uma semente e colher uma
verdura fresquinha com os pequenos.
PONTOS IMPORTANTES
- Presença de macaquinhos
- Terreno mais irregular
- Banheiro à 200 metros
- Acesso caminhando
- Não indicado para carrinho de bebê
- Não indicado para pessoas com dificuldade de locomoção

PONTOS C/
VISTA
Parar um pouco a rotina, observar a vista
e sentir o ar puro do campo. Com vista
para o a Mata Ribeirão Cachoeira, o
maior fragmento florestal da Área de Proteção Ambiental – APA de Campinas. Os
pontos com vista, ficam em meio aos eucaliptos, possibilitando lindas fotos em família.
PONTOS IMPORTANTES
- Acesso por carro [aprox. 600 metros do
Casarão]
- Não há presença de macaquinhos
- Há 800 metros da horta [indicamos a
visita na horta, antes ou após o horário do
PicNic]
- Banheiro localizado no Casarão
- Não indicamos o acesso ao Ponto por
carros muito baixos
- Não é permitido fazer fogueiras

PONTO P/
ADULTOS
Nada melhor que parar a rotina e ter um
momento único em casal. O ponto 24
possui uma vista única, onde é possível
ver Campinas com outros olhos. Exclusivo
para adultos, pois o ponto fica em cima
de uma rocha bem grande, possibilitando
uma linda vista. Para deixar a experiência
ainda mais única, traga uma caixinha de
som e almofadas. Temos a opção de decorar o espaço para você, deixando o
ponto super romântico [consulte valores].
PONTOS IMPORTANTES
- Acesso por carro [aprox. 1.000 metros do
Casarão]
- Há 1.300 metros da horta [indicamos a
visita na horta, antes ou após o horário do
PicNic]
- Banheiro localizado no Casarão
- Não indicamos o acesso ao Ponto por
carros muito baixos.
- Não é permitido fazer fogueiras

