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Já é inverno na Região Serrana do ES. Veja
opções para curtir o friozinho das
montanhas
JÁ É INVERNO NA REGIÃO SERRANA DO ES. VEJA OPÇÕES
PARA CURTIR O FRIOZINHO DAS MONTANHAS

Degustar um bom vinho,
deliciar-se com uma
boa comida e sentir o
calor da lareira. O frio
das montanhas
capixabas é mesmo
irresistível. É um convite
para aquecer os
corações dos
apaixonados e uma
oportunidade para o
descanso familiar.
Os últimos dias no
Espírito Santo têm sido
marcado por um clima fresco e agradável. No começo da semana, o
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
(Incaper) registrou recorde na queda de temperaturas este ano.
A mínima foi de 5,8 graus em Arecê, distrito de Domingos Martins. Para
aqueles que pretendem aproveitar alguns dias na região mais fria do
Estado, a notícia é boa: o friozinho deve permanecer, principalmente
durante a noite. No próximo sábado (2) e domingo (3), as temperaturas
variam de 6 °C e 30°C no sábado, e 9ºC e 30 °C, no domingo.
E para você não ficar apenas olhando a sua timeline cheia de fotos de
termômetros e assuntos de previsão do tempo, o jornal online Folha Vitória
separou algumas dicas de lugares encantadoras nas montanhas.
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Passeio em cavalos noruegueses da raça Fjord, cafeteria onde é possível
degustar o famoso Café Orgânico Heimen, loja de souvenir, biblioteca com
um acervo voltado à Educação Ambiental e Ecologia, auditório (40 lugares),
estábulo com vários animais domésticos como ovelhas, galinhas, patos,
pavões e vacas com seus filhotes, Cozinha Escola onde são oferecidos
diversos cursos, horta orgânica, berçário de mudas e tulha de
café. Telefone: (27) 3248-0076
Almoço nas montanhas
O Restaurante Café Haus possui um cardápio que oferece especialidades
gastronômicas das cozinhas alemã e italiana. É possível escolher um bom
vinho para acompanhar o prato. Banana flambada, tortas e bolos são
algumas das deliciosas sobremesas. Telefone para contato: :(27) 32591329
Café Colonial Peterle
Com um cardápio rico em pratos típicos como: massas, caldos, tortas, frios,
queijos, salgados, pães, biscoitos, bolos, chocolate, leite, café, cappuccino,
chás, pudim, doces, geleias, etc., além de um cardápio especial com bons
vinhos regionais, nacionais e importados, o café colonial é servido nos
finais de semana, férias e feriados. Telefone para informações: (27) 32481243 | 3248-1171
“Colha e pague”
Para quem gosta de agroturismo e adora morango, uma opção é visitar
Pedra Azul. Em algumas fazendas é possível colher os morangos que
quiser e pagar só pelos que pegar. É o sistema "colha e pague". Você
pode ir para a fazenda, colher os morangos que preferir e pagar somente
por eles. As fazendas são conhecidas e estão abertas em dias úteis, em
horário comercial.
Passeio na estação
Passar um tempo com a família na estação ferroviária do distrito de Matilde,
em Alfredo Chaves, é uma opção para aproveitar o clima de outono.
Cercada pela natureza, a estação foi restaurada recentemente e oferece
várias atividades culturais e turísticas.
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