
 
Olá, 
 
 

Neste mês de Julho, a Pousada Recanto do Quati  está  realizando os seguintes 
eventos: 

 

 
 
• 2º Mês do Fondue - 01de julho a 30 de julho de 2011 

 
 
 

 
     Fotos ilustrativas 
 
 
*Se ainda não sabe o que fazer no fim de semana, uma boa pedida é o "fondue" da 
Pousada Recanto do Quati. 
Oferecemos 04 sabores: carne,frango,queijo e chocolate. Ah! e também temos a 
irresistível Cascata de Chocolate! Huummm...  Quer detalhes? Ligue pra gente! 
 
 
 

• Trilha pela Lagoa Vermelha * 
 

 
     Fotos: Sávio 
 
*Para o admiradores da natureza! A Lagoa Vermelha faz parte do Projeto Caminhos 
Geológicos onde são encontrados os estromatólitos que são a mais antiga evidência 
macroscópica de vida na Terra.  
 
Data: 23 de Julho de 2011 
Local de Saída : Pousada Recanto do Quati 
Horário: 7:00 às 10:00 hs 
 
Apoio: Pousada Recanto do Quati  



 
O que levar: protetor solar; repelente contra mosquito; boné ou chapéu; tênis e 
roupas confortáveis e leves; máquinas fotográficas e câmeras filmadoras, além de 
muito bom humor e disposição para curtir a linda natureza que poderá ser 
desfrutada durante a caminhada. 
Participe e aproveite para desfrutar de um final de semana de descanso e lazer! 
  
 

 
• De Olho na Lua 

 
 

 
     Foto: Sávio 
 
*No mês de julho, é possível admirar a beleza do reflexo da lua na superfície da 
Lagoa Vermelha, cuja imagem se torna avermelhada por causa dos pigmentos 
vermelhos que existem na Lagoa. 
É um espetáculo imperdível! Portanto, levem suas câmeras fotográficas e filmadoras 
e reservem as melhores vistas dos quartos que estão no andar superior da Pousada 
e de frente para a Lagoa Vermelha. 
 
 
Venha e traga sua família e amigos para desfrutarem destes momentos em um ambiente 
familiar e tranquilo para descanso e lazer. 

 
Aguardamos sua visita! 

 
Aproveite e faça logo sua reserva! 

  
  

Rua Praia Recreio dos Bandeirantes, Quadra 411 - Lote 09 
Vilatur - Saquarema, RJ 

 
Telefone: (22) 2655-1842 

     (22) 2655-1234 
 
Mais Informações: 
 
E-mail: recantodoquati@recantodoquati.com.br 
 
Site: http://recantodoquati.com.br/ 
 
Facebook  Pousada Recanto do Quati  


