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www.parquedacachoeira.com.br



REGULAMENTO BÁSICO (maiores detalhes em nosso site)

* Para qualquer informação ou emergência dirija-se à Recepção do Parque      (mapa verso);
* Acampamentos somente nas áreas sinalizadas como Camping (ver mapa no verso);
* Fogueiras são permitidas somente dentro das assadeiras e/ou churrasqueiras existentes;
* Após sua entrada no Parque, no Camping, ou nas Acomodações, caso resolva desistir em 
permanecer na área, não haverá reembolso do valor tratado ou já cobrado;
* Animais de estimação devem andar presos na guia, e não são permitidos nas piscinas com 
toboágua,  nas cabanas e nos apartamentos;
* A diária do camping inicia as 9h e vence as 17h do dia seguinte;
* A diária das cabanas e dos apartamentos inicia as 13h e vence as 11h do dia seguinte;
* É proibido jogar lixo fora das lixeiras, incluindo pontas de cigarro;
* É proibido cortar ou arrancar árvores, galhos ou plantas existentes no Parque;
* É proibido fazer marcas nos troncos das árvores e nas rochas;
* É proibido escalar ou descer as rochas existentes no Parque, incluindo as cachoeiras;
* É proibido o uso de aparelhos sonoros no Parque (de qualquer espécie);
* É proibido pescar nos rios entre 01/Outubro até 28/Fevereiro;
* Os veículos que transitam no Parque não devem exceder mais de 10 km/h;
* Não é permitido a prática independente de Esportes Aventura na área do Parque;
* Crianças ou menores somente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais;
* Não nos responsabilizamos por objetos, de menor ou maior valor, não declarados no seu 
ingresso ao Parque (ficando sujeito à verificação), e colocamos a sua disposição nosso 
cofre de segurança junto à recepção, sendo que bens e pertences de qualquer espécie não 
declarados por escrito e não armazenados no cofre isenta nossa empresa de qualquer 
responsabilidade de furto ou perda;
* Para realizar qualquer outra atividade, não sendo as divulgadas e regulamentadas pelo 
próprio Parque, deverá ser solicitado na recepção ou via e-mail, sujeito à avaliação;

* Para qualquer descumprimento deste regulamento, a direção do Parque primeiramente 
irá comunicar e advertir o infrator. Caso continue a descumprir, após o aviso, o infrator 
deverá se retirar das dependências do Parque! Maiores detalhes em nosso site!

“O regulamento e a sinalização do Parque é para sua própria segurança.”

    Nadar e/ou banhar-se somente nos locais sinalizados com placas do Parque, como: 
Área para banho  e/ou  Piscina Natural.  Veja também neste mapa (verso);
     Para mais informações sobre as trilhas, e as áreas para banho, consulte na recepção 
do Parque. Para c ;asos omissos ficará a cargo da direção do Parque em orientar e decidir

Situado entre os rios Cará e Santa Cruz, junto a histórica “Ponte de Ferro”, 
local que antigamente era conhecido como “Passo do Inferno”, 

por onde as caravanas de viajantes atravessavam o rio Santa Cruz.
O Parque abrange florestas nativas, campos, vales, animais silvestres, cursos de

água e a magnífica cachoeira do rio Cará. Um local ideal para
caminhadas, piqueniques e passeios junto à natureza.

www.parquedacachoeira.com.br

        (54)3504-1446 (via satélite)  (54)99166-0071 (via rádio)  (54)99689-3250 (via rádio)

parquedacachoeira@hotmail.com

TEMPORADA  -  Aberto das 9h as 17h. Exceto nos meses, de: abril, maio, agosto e 
setembro, que o Parque não funciona de terças a quintas;
Consulte a tarifa de ingresso em nosso site ou junto à recepção do Parque .

ATIVIDADES  -  Piqueniques; trilhas autoguiadas para caminhadas; vista 
panorâmica; acampamentos; observação da fauna e flora; piscinas com água natural do 
rio e toboágua.
Nota: O valor do ingresso inclui: Acesso às àreas de piquenique (mesas e churrasqueiras não cobertas em 
caso de chuva), trilhas para caminhadas, piscinas naturais, toboágua, sanitários e chuveiros.

COMO CHEGAR  -  Em automóvel  particular,  táxi ou uber. O Parque está 
localizado na  RS 476  km 10,  junto a histórica ponte de ferro do Passo do Inferno, a 18 
km do centro de Canela e 35km de São Francisco de Paula / RS.               

ACOMODAÇÕES  -  Cabanas, apartamentos e área de camping. As cabanas e os 
apartamentos são equipados com cozinha mobiliada, chuveiros c/central à gás, TV, 
roupas de cama, banho, e aquecimento ambiente com radiador à óleo e/ou lareira para o 
período de inverno. O camping tem como infra-estrutura: mesas e churrasqueiras 
externas(não coberturas em caso de chuva), sanitários, chuveiros c/ central à gás, 
tanques e pias para lavar louças e roupas, e luz elétrica 220 volts.

OPCIONAIS:
* A lenha para as lareiras não está inclusa no valor da diária e é vendida separadamente 
na recepção do Parque;
* Para a locação dos quiosques cobertos consulte na recepção do Parque. 

HORÁRIOS  IMPORTANTES:
- Recepção e Conveniências: Das 8h as 17h. Nos sábados e feriados o atendimento 
poderá ir até as 21h, favor consultar! Nossa loja de conveniências possui: Biscoitos, 
cafés, salgados, chocolates, sanduíches, carvão, gelo, enlatados, vinhos, bebidas e 
outros produtos básicos.

Última atualização: Setembro/2020
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