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Visite o site do Turismo Rural

Porque o brilho do nosso olhar
vai além da experiência. 

Ele vem do seu encantamento! 

Secretaria Municipal de Turismo

Praça George Jacob Abdue, s/n – Centro
 Paty do Alferes/ RJ

Telefone: (24) 2485-1147

Encante-se!
Chegou a hora de explorar, sentir e se 
encantar com as nossas belezas naturais e 
históricas. 
Sinta o ar puro das trilhas e se encante com 
as nossas paisagens. 

Conheça a nossa rica história bicentenária, 
recheada de visuais deslumbrantes, 
cachaças maravilhosas, orquidários de cair 
o queixo e passeios de tirar o fôlego. 

Tudo isso sob o olhar acolhedor e 
carismático do típico cidadão patiense. 
Prepare a sua melhor pose, pois vem muita 
foto boa por aí! 

Ah... e não se esqueça de marcar as nossas 
hashtags #visitepaty e #patydoalferesrural.

Rota Arcozelo/Centro
Empório Travessa - (24) 98167-6394. 
Barbatimão Bistrô (24) 99934-5726. 
Pão Rústico da Jô - (21) 99126-0297.
Sabores do Nando - (24) 98155-4365. 
Point dos Caldos  - (24) 98100-0402. 
VS Gourmet Churros - (24) 98121-4533.
Zoza Bistrô -  (24) 2485-8401 ou (24) 99834-6036

Rota Avelar
Pesque e Pague do Pedro Manso (24) 98175-5062.  
Pesqueiro Gospel - (24) 98182-8214.

Onde se hospedar  
Rota Palmares
Hotel Fazenda Mangalarga -  (24) 2485- 1424 ou
(21) 9422-9623. 
Pousada Suítes Palmares - (24) 2485-6143 ou (24) 
98126-6601.
Sítio Araxá -  (24) 2485-6144. 

Rota Arcozelo/Centro
Arcozelo Palace Hotel - (24) 2485-1187 ou
(21) 2253-5697 ou (21) 2253-6091. 
Hotel Vitória -  (24) 2485-1899. 
Pousada Marinho Society - (24) 2485-0037.
Sítio Nosso Canto - (24) 98126-9092. 
Sítio Três Porteiras - (21) 97151-8467.

Rota Avelar
Pousada e Pesque e Pague Vista Alegre -
(24) 98123-8059. 
Pousada Nova Gironda - (24) 2487-3072 ou 
(21) 99527-7120.
Fazenda Villa Rica -  (21) 3266-4100. 

Quem leva
Gyro´s Turismo - (24) 2090-2090 ou (24) 98110-2171. 
Guardião Paty - (24) 98133-1930 ou (21) 98882-9315.
Alferes Extremo - (24) 98138-7001 ou (21) 96934-9533.

Para acessar o mapa 
das rotas do Turismo 
Rural use o leitor de QR 
CODE do seu celular.



Já imaginou ter a experiência completa da vida rural? Uma fazendinha 
com passeio a cavalo, cachoeira, visita a fábrica de laticínios, alambique, 
orquidários, doces caseiros e, pra fechar com chave de ouro, o incrível 
visual do Mirante do Morro do Fama.

O pôr do sol visto de lá é pra aplaudir de pé! E não esqueça de nos marcar 
com #visitepaty e #patydoalferesrural

Rota Maravilha

Que tal um passeio com cheiro de mato, visual incrível e muita história? 
Da nomeação do cavalo Mangalarga à fuga dos escravos, passando pelo 
Caminho do Imperador. Entre caminhadas, cavalgadas e passeios ciclísticos 
você encontra um simpático comércio rústico e cultivo de produtos 
orgânicos.

Ah… e tem também um belo lago para aquelas fotos perfeitas com as 
hashtags #visitepaty e #patydoalferesrural

Rota Palmares

Vamos de fotos, cachaça, mais fotos, comprinhas, feiras e muita história?

Nesta rota você encontra tudo isso e ainda o primeiro Museu da Cachaça 
do Brasil. Vai conhecer desde estufas agrícolas à agricultura familiar, 
passando pelo típico comércio patiense e finalizando com um brinde na 
mais nova cervejaria da cidade.

E lembre-se:  #visitepaty e #patydoalferesrural

Pedalar, cavalgar ou caminhar? Fique à vontade e entre no nosso clima rural.

Confira as atrações que te aguardam nesta rota: Horto Municipal, 
alambiques, apiários, pesque e pagues, aviário, orquidário, fazendas 
históricas e lindas praças com árvores centenárias. A cereja do bolo fica por 
conta da bucólica e aconchegante praça Jardim Nilo Monte Mór, com suas 
árvores centenárias e uma completa infraestrutura de lazer.

Curtiu? Bom passeio e não esqueça de marcar as hashtags #visitepaty e 
#patydoalferesrural nas suas fotos.

Rota AvelarRota Arcozelo/Centro

O que fazer  
Rota Maravilha
Alambique Duvale - (24) 2225-8075. 
Cachoeira da Maravilha
Doces Caseiros Vovó Maria - (24) 98158-5762. 
Fábrica de Orquídeas - (24) 98117-4566.
Laticínios Manoel Borges - (24) 98119-5740.
Mirante do Fama 
Rancho Quindins - (24) 98125-9681.
Rei do Queijo - (24) 2485-7319.

Rota Palmares
Jequitibá de 300 anos
Lago de Palmares
Sítio Araxá -  (24) 2485-6144. 

Rota Arcozelo/Centro
Aletheia - Sítio Agroecológico - (24) 2485-2740 ou
(21) 98869-0988. 
Barbatimão - (24) 99934-5726. 
Coisas da Roça - (24) 98146-0224. 
Fazenda Santa Tereza – (21) 98128-8005.
Feira Agroecológica e Feira de Artesanato –
Todo sábado na Praça da Estação.
Museu da Cachaça Paty do Alferes -  
(24) 99266-9598 ou (24) 2080-1086. 
Seal Hortifruti - (24) 98125-5255.
Tenência Cerveja Artesanal - (21) 97001-7520.
Empório Sabores do Nando - (24) 98155-4365.

Rota Avelar
Apiário do Ciço - (24) 2487-3192. 
Aviário Pilar das Aves - (24) 98138-1509. 
Fazenda Kalunga - (24) 99303-4869.
Horto Municipal -  (24) 2485-2741.
Mary Orquídea - (24) 98125-9127 ou (24) 2487-1233. 
Pesque e Pague do Pedro Manso - (24) 98175-5062. 
Pousada e Pesque e Pague Vista Alegre - 
(24) 98123-8059.
Pesqueiro Gospel - (24) 98182-8214.
Praça Nilo Montemór

Onde comer  
Rota Maravilha
Espaço Bar 1650 - (24) 2485-7342. 
Rancho Quindins (24) 98125-9681. 

Rota Palmares
Sítio Araxá - (24) 2485-6144.
Comida Caseira - (24) 2485-6606 ou
(24) 98123-1760.


