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Paseio à cavalo e pônei 

Disponível para crianças de até 12 anos. 
Sempre acompanhadas de nossos 
monitores e respectivos responsáveis.

Alimentando os animais

 Cada criança recebe uma caneca com 
milho e cenouras, para estimular a 
interação e alimentação dos diversos 
animais do sítio.

Importante: Apenas uma porção para cada 
criança.

Pomar

Próximo à casa na árvore, temos um pomar 
com diversas espécies de árvores frutíferas

Horta

Na horta, temos diversas espécies de 
temperos e hortaliças típicos de nossa 
região, e mais conhecidos no cardápio 
diário das famílias. A entrada neste 
espaço fica restrita aos grupos escolares.

No Café disponibilizamos diversos produtos, 
tais como: doces, salgados e bebidas, que 
poderão ser adquiridos forma avulsa para 
montar sua cesta de Picnic. Emprestamos 
gratuitamente a cesta e toalha para
os visitantes que consomem no Café.

Recepção, loja e Café

Na Recepção temos uma loja com 
produtos diversos, tais como: lembranças 
e itens para contribuir com o seu 
divertidíssimo passeio.

Parquinhos

Temos diversos brinquedos distribuídos 
em áreas abertas e cobertas, como: 
Balanços, escorregador, cama elástica, 
casa na árvore, e casinha de bonecas.

Museu

Espaço com diversos utensílios antigos, 
para conhecimento das crianças, e uma 
recordação do passado para os adultos.

Banheiros

Temos banheiros na Loja junto a 
Recepção, bem como na área coberta de 
Picnic. Todos com acessibilidade e 
fraldário.

Animais

Dispomos de diversas espécies como: 
Burro, cavalo, pôneis, coelhos, porcos, 
vacas, mini vaca, mini touro, bezerro, 
ovelhas, cabras, mini cabras. Bem como, 
mais de 40 espécies de aves domésticas 
e exóticas (Cisnes, pavões, patos, 
marrecos, gansos, galinhas, perus, 

galinhas d’angola , dentre outras)

Nos encontre na internet:

Tripadvisor - RANCHO ALEGRE
Facebook - Rancho alegre
Instagram - Ranchoalegre.tur
site: ranchoalegretur.com.br

Contatos:

Telefone: 47 3434-3874 
whatsapp: 47 9 9974 0747 ou  47 9 9975 1613
email: ranchoalegre@ranchoalegretur.com.br

MAPA e ATIVIDADES


