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Amantes de aventura 

e gastronomia podem

aproveitar a mais nova 

experiência promovida 

pelo Parador, glamping em

Cambará do Sul / RS

caçada 
aos cogumelos 
selvagens
parece nome de filme... 
mas não é
A caçada aos cogumelos selvagens é uma expe-

riência completa que alia aventura, conhecimento

e gastronomia, organizada pelo parador, o primeiro

glamping do brasil.

A bordo de um quadriciclo motorizado – individual

ou duplo – o guia leva os aventureiros pelas flo-

restas de pinus dos campos de cima da serra em

busca dos cogumelos comestíveis, que brotam

após as primeiras chuvas do outono, logo após um

descanso misterioso sob o solo. durante a caçada,

uma aula de como aprender a identificar as espé-

cies variadas de cogumelos, com a possibilidade

de prová-los ali em seu habitat natural.

um jantar no Alma RS (cambará) fecha a expe-

riência de maneira memorável. o restaurante do

Parador já tem sua cozinha conectada com a na-

tureza, com opções do cardápio que valorizam

os ingredientes e produtos frescos da região,
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com o que existe de melhor em cada estação do ano.

para esta ocasião, o prato em destaque será o que

leva os cogumelos caçados durante o passeio em seu

preparo, assinado pelo renomado e premiado chef

rodrigo bellora. 

“A caçada aos tartufos é uma tradição no norte da

Itália, que atrai visitantes do mundo inteiro atrás da

caríssima iguaria. A caçada aos cogumelos dos Campos

de Cima da Serra, embora não tenha este grau de

sofisticação, tem tudo para entrar também no ca-

lendário de eventos do Sul e fortalecer o turismo gas-

tronômico na região”, comenta rafael pecci, diretor de

marketing do parador.

SObRE O PaRaDOR

parador é um hotel estilo glamping (junção de glamour

com camping) localizado em cambará do sul (rs), pró-

ximo aos parques nacionais de Aparados da serra e da

serra geral e seus belíssimos cânions. oferece hospe-

dagem em cabanas, suítes e casulos, com todo con-

forto. integra o Casa Hotéis, coleção de hotéis de

charme do rio grande do sul que oferece hospedagem

de alto padrão e atendimento personalizado para os

hóspedes. Fundado em 1997, o Casa Hotéis conta com

quatro empreendimentos no estado: os hotéis Casa da

Montanha, Petit Casa da Montanha e Wood, em gra-

mado, e o Parador, em cambará do sul.

SERVIÇO

Passeio de uma hora e meia pelas florestas de pinus

para caçar cogumelos

preços: r$ 430,00 em quadriciclo individual

r$ 610,00 em quadriciclo duplo, 

os valores incluem  guia, equipamento de segurança

e jantar com prato de cogumelos.

parador

estrada do Faxinal, s/n° – morro Agudo

cambará do sul/rs

informações e reservas: (54) 3295-7575

parador@casadamontanha.com.br

reservas@casadamontanha.com.br

www.paradorcasadamontanha.com.br

F
o

to
: 
D

iv
u

lg
a

ç
ã

o

www.paradorcasadamontanha.com.br
reservas@casadamontanha.com.br
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