
Cidade histórica, turística e universitária.

Vale do Café



Betânia Pousada

betaniaceo@gmail.com (24) 2471-1734

reservas@cachoeirasdecavaru.com.br

Hotel Gramado da Serra

(24) 2445-3944

Mansão Residence & Club

contato@hotelgramado.com.br

fernando.almeida08@hotmail.com

(24) 2471-2314

Hotel Mara Palace / Mara Express

(24) 2471-1993reservasmarapalace@uol.com.br

mansaoresidence@gmail.com (24) 2491-1357

Parque Hotel Santa Amália

(24) 2471-1200reservas@hotelsantaamalia.com

Pousada Fazenda Santo Antônio Pesqueiro

pescavassouras@uol.com.br (24) 2471-2503

Pousada Vale das Palmeiras

pousadavaledaspalmeiras@uol.com.br (24) 2471-7754

Pousada Morada Verde

Vassouras Eco Resort

Cachoeiras de Cavaru Eco Resort

(24) 2491-9500gv@hotelfazendagalovermelho.com.br

Hotel Fazenda Galo Vermelho

contato@vassourasecoresort.com.br (24) 2491-9100

(24) 2471-1590

(24) 2458-1789

Vila Hibisco Pousada e Apart

contato@vilahibisco.com.br (24) 2491-2535

Fazenda da Luz

contatofazendadaluz@gmail.com (21) 99589-0387

Fazenda São Luiz da Boa Sorte

hospedagem@fazendasaoluizdaboasorte.com.br (21) 99250-9798
(21) 96823-9954

Lazer - Casario Shopping

(24) 2471-7462

Receptivo

Onde se hospedar



Vassouras. A princesinha do Café. A

cidade mais bonita do interior do estado

do Rio de Janeiro e do Vale do Café.

Grande centro cultural, político e

econômico do Brasil oitocentista. Um dos

berços da história brasileira. Onde se

encontram a beleza e a tranquilidade.

Hoje é uma cidade histórica, turística e

universitária. Detentora de um rico

patrimônio cultural material e imaterial

composto por suntuosas fazendas

históricas remanescentes dos tempos

áureos do café. Por um conjunto

paisagístico e urbanístico tombado pelo

IPHAN formado por um casario de época

com belíssimas construções, entre

casarões, sobrados e palacetes. Pelo

Jongo, pela Capoeira, pela Caninha

Verde, pelo Calango e pelas Folias de

Reis. Com um povo hospitaleiro, cheio de

histórias pra contar. E história aqui é o

que não falta!

Vassouras está bem localizada no

mapa. Próxima dos principais centros

metropolitanos do sudeste. É cortada

pela BR 393 que liga o sul ao nordeste

brasileiro. Está a 100 km da capital

fluminense e relativamente próxima de

São Paulo e Belo Horizonte.

Cidade histórica, turística e universitária.



Pontos turísticos

Erguida em 1828 pelo Barão de Aiuruoca. É um dos
pontos turísticos mais visitados da cidade.

Casarão de 1845, que foi residência do genro do
Barão de Itambé. Foi restaurado por Lucinha Araújo

em 2017 para a instalação do Centro Cultural Cazuza.

Mirante com vista privilegiada de onde avista toda a
cidade de Vassouras e seus arredores.

Prédio construído em 1860. Antiga residência do
Barão do Ribeirão. Já hospedou o Conde D´Eu e a

Princesa Isabel.

Igreja Matriz Palacete Barão de Ribeirão

Centro Cultural Cazuza Mirante Imperial



Pontos turísticos

Museu Federal, que pertenceu ao pai de Eufrásia
Teixeira Leite. Oferece visitação e programação

variada.

Antiga Casa de Câmara e Cadeia. Teve sua construção
iniciada em 1850. Abrigou o poder judiciário, executivo,

legislativo e foi também cadeia pública.

Edificado em 1846. Com grandes mausoléos, estão
sepultados ali importantes personalidades da

história de Vassouras como Eufrásia Teixeira Leite.

Foi construída inicialmente em 1875. Adquiriu a atual
aparência a partir de 1914 quando foi inaugurada na

presença do então presidente Marechal Hermes.

Museu Casa da Hera Antiga Estação Ferroviária

Câmara Municipal Cemitério Nossa Senhora da Conceição



Inaugurado em dezembro de 2019 o

novíssimo Centro de Convenções

General Sombra tem capacidade para

receber até 4 mil pessoas. Com grande

infraestrutura o Centro de Convenções

possui espaço multiuso preparado para

receber simultaneamente palestras,

workshops, congressos, convenções e

feiras nacionais e internacionais. Está

estrategicamente bem localizado a

pouco metros do Centro da cidade, ao

lado da unidade de desportos da

Universidade de Vassouras e bem

próximo dos hotéis, pousadas e

restaurantes. Está próximo também do

centro histórico vassourense. Possui

estacionamento para centenas de

carros.

Centro de Convenções General Sombra



Pertenceu ao Barão de Vassouras. Além das visitas
oferece também hospedagem em um confortável

chalé com duas suítes. Conta também com uma visita
guiada ao museu de carros antigos e carruagens.

É a antiga Fazenda São Francisco, construída
em 1831. Preserva um antigo lavadouro de café
com as características originais da época de

sua construção.

Única fazenda histórica tombada pelo IPHAN em
Vassouras, foi construída para o plantio de café
por volta de 1830 pelo Comendador Ezequiel de

Araújo Padilha.

Fazenda de 1835. É lindamente decorada com
objetos do século XVIII e XIX. Além do turismo atua

também na produção rural. Abriga o Museu do
Café.

Fundada no início do século XIX, por Luis dos Santos
Werneck. Atualmente pertence ao empresário

Ronaldo César Coelho e além do turismo educacional
está voltada para a agricultura orgânica, a produção

de leite e a caprinocultura.

Construída nas primeiras décadas do século
XIX pelo tenente Antônio da Costa Franco.

Recebe para visitações e promove concertos e
teatro de época.

Uma das maiores produtoras de café do século XIX.
Chegou a possuir 500.000 pés de café e 366 escravos.

Pert

enceu ao avô materno de Eufrásia Teixeira Leite,
eano Corrêa e Castro, o Barão de Campo Belo.

Fazendas Históricas

Fazenda do Secretário

Fazenda São Roque

Fazenda Cachoeira Grande

Fazenda Cachoeira do Mato Dentro

Fazenda Santa Eufrásia

Fazenda Mulungu Vermelho

Fazenda São Fernando

Fazenda São Luiz da Boa Sorte

Construída em 1874, em estilo neoclássico, a 
fazenda mantém ainda algumas características 
originais do século XIX. Seu primeiro proprietário 

foi o Barão do Ribeirão

Jóias do Vale do Café



(24) 2491-9018 fb.com/stdevassouras @visitevassouras

www.VISITEVASSOURAS.com

#EU      VASSOURAS

SDET
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO E TURISMO

VASSOURAS
PREFEITURADE


