
PÉ DA SERRA pousada rústica 

oferece aos seus amigos as possibilidades de trilhas que vão desde níveis 

considerados fáceis até àqueles que exigem um pouco mais de preparo físico e 

resistência. 

Para todas estas trilhas são necessários:  

Roupa confortável: manga longa e calça compridas 

Calçado antiderrapante e confortável 

Chapéu ou boné 

Protetor solar 

Atenção constante com o passo seguinte 

Silêncio, para que não afugentemos os animais 

Olhar atento - poderá haver situações de enorme raridade e prazer nesta 

experiência com a natureza. 

Trilha da Cachoeira Miguel Barata 

Esta trilha exige um certo preparo, pois a caminhada é de cerca de 04 horas até a 

Cachoeira Miguel Barata, onde acontece o lanche, o descanso e o deleite com o local 

paradisíaco da cascata com cerca de 100 metros de altura; o retorno é de cerca de 

03 horas até a sede da Pousada (podendo ser reduzido este tempo de caminhada 

dependendo do ritmo do grupo). Durante a caminhada atravessa-se cerca de 11 

passos de rio.  

Trilha do Cemitério dos Maragatos 

Esta trilha é considerada de nível médio, embora não exija muito do 

condicionamento físico.  O tempo médio de duração da trilha – ida e volta – é de 6 

horas de caminhada, incluídos dois momentos de descanso e lanche. Atravessa-se 

cerca de 3 passos de rio antes da chegada ao Cemitério dos Maragatos (história que 

o nosso guia Egidio Tavares faz questão de contar no momento de descanso 

próximo ao cemitério). No caminho, se nos mantivermos atentos e minimamente 

silenciosos passaremos por bandos de bugios que se alimentam de frutas 

abundantes na mata. 



Trilha do Poço dos Catetos 

Esta é uma trilha considerada fácil, os aclives e declives não exigem grande esforço, 

apenas atenção. A caminhada acontece dentro da mata dos morros pertencentes à 

propriedade da Pousada, passando pelo poço onde os catetos se banham (sempre 

que os humanos não estiverem por perto). 

 

Garanta a sua opção de trilha na reserva da hospedagem na PÉ DA SERRA 

Oferecemos:  

Guia conhecedor da região 

Lanche de trilha e água  

Cajados 

Sacola para água e lanche 

Caneleira  

Seguro de trilha 

 

Reservas das trilhas: 

A inscrição para a trilha deve ser confirmada no momento da reserva da 

hospedagem na PÉ DA SERRA. 

Número mínimo por grupo para a trilha: 06 pessoas; 

Investimento por pessoa:  

Trilha Cachoeira Miguel Barata: R$ 70,00; 

Trilha Cemitério dos Maragatos: R$ 70,00; 

Trilha Poço dos Catetos: R$ 45,00. 

As trilhas só se realizarão em condições climáticas favoráveis. 

Se o contratante cancelar a trilha com até 2 dias de antecedência será devolvido 

80% do valor investido, cancelamento com menos de 2 dias do início da trilha o 

valor será cobrado integralmente.  



Se a trilha for cancelada devido a intempéries será devolvido 80% do valor 

depositado devido a desconto com seguro e outros. No caso de não comparecimento 

no horário de saída para a trilha, o valor será cobrado integralmente. 


