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ROTA 
DE FUGA
Exclusividade, arte, boa comida, passeios e 
bem-estar esperam por você na Fazenda Catuçaba 

Por Juliana A. Saad Fotos: Juliana A. Saad + Divulgação Catuçaba
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O olhar de quem chega esparrama-se pela 
natureza e capta a bela casa de fazenda 
que convida a dias inspirados ao ar 
livre. Uma imensidão verde e mesas 

espalhadas por um amplo jardim – sob a sombra 
de árvores e à beira de um córrego – recebem os 
hóspedes na Fazenda Catuçaba. No ar, cheiros que 
remetem ao campo e aos prazeres proporcionam 
uma macia sensação de bem-estar. Bem-vindo à 
Fazenda Catuçaba. Aqui, relaxar é a indicação certa. 
Trace a sua rota de fuga e jogue-se em merecidos 
dias de descanso. 

A cerca de três horas de carro de São Paulo e 
apenas 30 minutos da histórica cidade de São 
Luiz do Paraitinga, localiza-se Catuçaba, vilarejo 
fundado por bandeirantes. Bem próxima dali, em 
meio a uma verdejante paisagem bucólica, uma 
antiga estância de café com 450 hectares abriga a 
Fazenda Catuçaba, um hotel de campo incomum. 
Com clima totalmente sustentável, serenidade e 
cosmopolitismo, arte e luxo orgânico se mesclam 
à essência da bela fazenda de 1850, que recebe 
e acolhe viajantes de todas as partes do mundo 
em busca de conforto, diversão e relaxamento em 
meio à natureza. 

Ali, tudo convida ao relaxamento: a privacidade da 
localização, a vista para as montanhas, as residências 
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ECOS DO PASSADO E 
MUITO CONFORTO: 
a Catuçaba ocupa uma 
antiga fazenda de café 
fundada em 1850
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SABOR LOCAL: 
ingredientes produzidos 
de forma orgânica 
servem de base para as 
delícias preparadas na 
cozinha
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artísticas que transformam a paisagem formada 
por campos, lagos, montanhas e cachoeiras, com 
criações de artistas que vêm de longe e plantam 
obras em meio à fazenda e esculpem novas formas 
no cenário. 

Pequenas coisas fazem grandes diferenças: o 
astral desencanado, a gentileza dos funcionários 
(quase todos oriundos da região), o bom gosto e o 
envolvimento do casal de proprietários europeus 
em todos os detalhes – do serviço à decoração 
requintada e desencanada que mistura peças 
garimpadas em antiquários a móveis locais e itens 
de design dos irmãos Campana (que desenharam 
uma catedral de bambu especialmente para a 
Catuçaba). Para quem quiser tornar o passeio 
permanente, ecovilas desenhadas por Márcio Kogan 
estão sendo construídas dentro do perímetro da 
fazenda para a venda.  

Com uma vista panorâmica da cadeia de 
montanhas costeiras (na fronteira com uma reserva 
natural da Unesco), um dos melhores programas 
da fazenda é o piquenique no alto do morro no 
fim do dia para assistir ao pôr do sol de camarote. 
Um privilégio que fica marcado na memória.  Os 
passeios a pé, trekkings e cavalgadas (existe uma 
cavalgada noturna, iluminada sob a luz da lua que 
é a própria definição de aventura romântica), as 
doces braçadas no lago, os mergulhos na piscina 
ou as cachoeiras e tardes destinadas a não fazer 
nada também são parte do cardápio de opções. 

Às refeições, grupos de pessoas interessan-
tíssimas desfrutam uma taça de tinto diante da 

VIDA RURAL: passeios 
e atividades para toda 
a família acentuam a 
integração dos hóspedes 
com a natureza
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lareira ou uma caipirinha enquanto aguardam almoços e jantares 
com gostosos pratos elaborados com as hortaliças, verduras e frutas 
orgânicas produzidas na fazenda e caprichadamente preparadas 
na cozinha que solta pães, bolos, biscoitos, queijos e café. Tem 
até cachaça de fabricação própria, que se transforma em alegres 
caipirinhas que escoltam as refeições servidas na sede, à beira da 
piscina, às margens do lago ou no jardim à beira do córrego. Em 
todas, puro deleite.

Em uma mesma noite pode-se compartilhar a mesa com cineastas 
e jornalistas franceses, executivos e designers portugueses, artistas 
brasileiros. Famílias com filhos, casais e grupos de amigos misturam-
se em um clima verdadeiramente simples, charmoso e exclusivo. 

Em torno do casarão sede, uma estrutura colonial de 1850, orbitam 
as elegantes estruturas de hospedagem; somam-se a elas antigas 
casas de colonos (perto do lago ou da cachoeira) – todas decoradas 
com elegante simplicidade e propositalmente sem TV, telefone e 
acesso à internet. O que impera é a privacidade acolchoada por 
camas king, lençóis de 600 fios, lareiras e banheiros amplos, arte na 
parede e grandes janelas que emolduram quadros naturais vivos. 
Pormenores que mudam a perspectiva de conexão imediata e 
devolvem minutos preciosos do seu tempo. A conexão é com a 
natureza e com as pessoas ao seu entorno. Para mim, uma usuária 
heavy da internet, o desafio foi grande e a recompensa ainda maior 
ainda: serenidade absoluta. 

A Fazenda Catuçaba é ideal para dias gostosos com a família, 
com os amigos ou a dois. Um lugar onde vida ao ar livre, arte, boa 
comida, passeios e bem-estar andam juntos. 

www.catucaba.com  

GRAMA_ED36.indd   42 9/30/13   9:07 PM



www.fazendadagrama.com.br   4 3  

DICA: se quiser um tchibum no mar em 
uma baía privativa, passear de escuna e 
curtir dias desencanados à beira-mar, não 
deixe de conferir a propriedade-irmã da 
Catuçaba, a Pousada Picinguaba, entre 
Ubatuba e Parati. 
www.picinguaba.com

PARA DESCANSAR 
O OLHAR E A ALMA: 
paisagens bucólicas e um 
bem-vindo silêncio cercam 
os visitantes
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