
Página 1 de 5 
 

INFORMATIVO DO 
SÍTIO ÁGUA DA RAINHA 

São Francisco de Paula – Serra Gaúcha 

Agosto de 2011 

 

O Sítio Água da Rainha é uma pousada rural a 5 km do centro da cidade. 
Conheça nossos chalés para férias ou fins-de-semana: www.sitioaguadarainha.com.br 

Tels (51) 9243-1916 ou (54) 9123-2879)  

e-mail aguadarainha@sitioaguadarainha.com.br ou clique aqui 

TODAS AS CAMAS TÊM LENÇÓIS TÉRMICOS 
O aquecimento é elétrico e regulável. Liga-se antes na temperatura máxima para uma cama bem 

quentinha ao deitar, e depois pode-se reduzir para um sono confortável. 

 

São Francisco de Paula 
é sossego junto à natureza 

Agosto 
 

 
07 - Baile Melhor Idade 
Local: Sociedade Cruzeiro 
Promoção: Grupo Lazer dos Sábios 
Contato: Helena (54) 32441678 

13,14 e 15 - Festa em Honra a Nª Srª das Graças de São 
Roque 
Local: Rincão dos Kroeff  
Contato: Casa Canônica (54) 32441335 

 

Encontro de Carros Antigos 
Contato: Luiz Azevedo (51) 30187764 

 
 

 

http://www.sitioaguadarainha.com.br/
http://www.sitioaguadarainha.com.br/formulario.html
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TEM NA CIDADE 
MOMENTOS MÁGICOS 

Turismo, Eventos e Capacitações 

PROGRAMAÇÃO DE DOIS DIAS EM AGOSTO/2011 - SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS 

Para sentir o cheiro do verde e curtir o sossego junto à natureza 

Iníciando de segunda a quinta-feira 

1º dia 

Chegada e hospedagem no Sítío Água da Rainha a partir das 14h00 

Sugerimos desligar os celulares e computadores e relaxar neste primeiro dia 

2º dia 

Após o café da manhã no seu chalé com uma cesta de produtos do Sítio 

09h00, saída para o primeiro dia de passeios 

Rota do Couro e da Malha na cidade de Igrejinha 

Almoço no Restaurante Tibetano, Mariscão ou Café das Fadas (opcional não incluso) 

No cardápio do Restaurante Tibetano podem ser encontrados pratos típicos e contemporâneos que remetem 
a um paladar aromático, leve e delicado. Uma fusão de sabores que promete agradar a todos os paladares. O 
popular Momo Tibetano e um exemplo disso. Trata-se de um pastel com diferentes formatos, cozido no vapor, 
com diferentes opções de recheios e acompanhamentos. Também inspirada na cultura tibetana, a carta de 
bebidas trazem uma diversidade de cervejas e caipirinhas, que se apresentam em show de cores e sabores. “A 
comida tibetana se assemelha bastante em sabor da comida brasileira. É um alimento saudável e leve, que 
usa principalmente ingredientes naturais. 

 À tarde 

Passeio ao Sítio Fruto da Terra, onde são  produzido muitos dos alimentos do Templo Budista passeio pela 
horta, com uma bela vista do vale e pomares 

Você encontra no Sítio:  

 Frutas e verduras orgânicas 

 Mel e geléias 

 Licores 

 Strudel de maçã 

 Pães integrais 

 Pão fabricado para os lamas 

 Biscoitos artesanais 

 Feijão mung dahl e azuki 

 Super barras de cereais  

 Queijos 

Após o passeio na horta, uma deliciosa degustação dos produtos do Sítio (pães caseiros, biscoitos, queijos, 
tortas, frutas, pães de queijo e geléias) 

Retorno a São Chico e hospedagem 
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3º dia 

Manhã livre no Sítio Água da Rainha 

12h00, check-out e saída para almoço (opcional) e Tour em São Francisco de Paula. 

Conheça a história, cultura, curiosidades, hábitos e costumes, durante um tour pela nostálgica cidade 
carinhosamente chamada de "São Chico" 

Fim de nossos serviços 

Desejando mais diárias no Sítio, solicite! 

INVESTIMENTO 
DE R$ 520,00 

POR R$ 390,00 
para casal 

 

Pacote da Operadora Momentos Mágicos incluindo 
2 Diárias no Sítio Água da Rainha 
01 Cesta de café da manhã 
01 Tour da Terra incluindo a programação descrita acima 
01 Tour Rota do Couro e da Malha em Igrejinha 
Degustação no Sítio Fruto da Terra 
Tour São Francisco de Paula 

Todos os passeios incluem transporte saindo do Sítio Água da Rainha 

Este passeio tem saídas diárias a partir de duas pessoas inscritas 
O pacote promocional tem validade de segundas a quintas-feiras de todo o mês de agosto de 2011 

Para finais de semana somente a partir do dia 12 de agosto, sob consulta 

 
RESERVAS E INFORMAÇÕES 

Regina, Deni e Mel 
plantão 24h00 

(51) 9247.5353 - (54) 3244.3113 residencial 
www.momentosmagicos.tur.br 

 

 

http://www.momentosmagicos.tur.br/
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minicozinha dos chalés 

Cozinhar é uma paixão 

 

Fra
ng

o a
o m

el 
e 

lim
ão

   

Frango ao mel e limão  
 

1 frango separado em sua partes; 

suco de 2 limões; 

2 colheres (de sopa) de mel;  

1 colher (de sopa) de azeite;  

sal e pimenta-do-reino que bastem. 

Lave e enxugue bem o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino.  

Faça um molho homogêneo com o azeite, o suco de limão e o mel.  

Disponha numa assadeira o frango cobrindo com o molho. Feche com papel alumínio e asse em 

forno pré-aquecido, na temperatura média, por cerca de 15 minutos. Retire o papel alumínio e deixe 

por mais 15 minutos para dourar.  

Já fora do forno, retire os pedaços de frango e reserve no quente. Elimine o excesso de gordura da 

assadeira, leve ao fogo e, se o molho estiver muito grosso, acrescente um pouco de caldo de 

frango. Passe o molho por uma peneira.  

Sirva com uma “mousseline” de batata-baroa ou arroz  cremoso.  

Para quatro pessoas.  

Produzimos 
no Sítio 

. Ravioles com recheios de: 
  - bacalhau e queijo gruyère,, 
  - camarão, 
  - ricota com nozes, 
  - carne com espinafre, 
  - abóbora (tortéi) 
. Capelletti (e o caldo para a sopa) 
. Spaghetti, Tagliarin e outras massas 
. Queijo tipo serrano 
. Manteiga fresca ou com ervas 

Em Porto Alegre, peça-nos, que 
providenciamos a entrega em: 
 Higienópolis,  
 Auxiliadora,  
 Moinhos,  
 Três Figueiras,  
 Floresta 

Ligue (51) 9243-1916 
consulte por e-mail clicando aqui 

Os ravioles podem ser o prato principal de sua festa, fáceis de preparar e servir 

Consulte preços especiais para quantidades. 

http://www.sitioaguadarainha.com.br/formulario.html


Página 5 de 5 
 

PRÉ-RESERVAS 
PRÉ-RESERVAS podem ser feitas com bastante antecedência 

para serem confirmadas numa data mais próxima dos 

eventos desejados. Assim os amigos do Sítio garantem as 

datas que mais desejam e facilitam nossa logística para os 

eventos mais concorridos 

Agradecemos sempre sua atenção e preferência 

Jane, Fernando e toda a equipe do Sítio Água da Rainha 
e-mail aguadarainha@sitioaguadarainha.com.br - tels (51) 9243-1916 ou (54) 9123-2879  

Caso não deseje receber novamente nossos informes, por favor responda a este colocando no assunto  a palavra cancelar. 
Fazemos assim para evitar a exposição de seu sistema a riscos de acessos indesejados por sites invasores 

 


