
 

 
 
 
 
 
 

PROJETO HOSPEDARIAS 

Inspirado no conceito das Guest houses europeias, esse projeto tem como meta 
aprofundar a vivência e experiência dos turistas, junto disso promover o desenvolvimento da 
economia familiar, oficialmente estamos lançando o Projeto Hospedarias. 

O turista/atleta Roseano, vem em busca da vivência sertaneja, seus hábitos e costumes, 
e nem sempre conseguem acompanhar a rotina dos moradores da região . Agora junto das 
prefeituras municipais de Cordisburgo e Morro da Garça, vamos promover uma mudança no 
turismo da região. Antes baseado em visitas a pontos turísticos, e algumas festas regionais, 
agora os turistas poderão contar com uma nova atração, a vivência com moradores e seus 
costumes, desde sua culinária, até seu aconchego. 

Nós da Caminhos de Rosa temos imenso prazer em fazer este projeto dar certo, é uma 
pequena contribuição ao povo que nos tem acolhido e nos ajudado. E para nossos atletas mais 
uma vivência a ser vivida. 

O projeto terá duas etapas. A primeira, fazer um treinamento das Hospedarias, para 
atender nossos atletas. Depois dos eventos, iniciará a nova etapa, cadastrar e divulgar os 
eventos culturais regionais, como folias de reis, festas religiosas, festas tradicionais e assim 
tentar manter um calendário de eventos típicos para o projeto. 

O projeto Hospedarias terá uma filosofia diferente de receber hospedes, com um 
tratamento diferenciado e personalizado. Nosso objetivo é fazer com que o hóspede se sinta em 
casa, onde o dono, morador, geralmente está. Dividir a mesa de café com a família moradora, a 
mesa de jantar e claro, um pouco de proza, de troca de conhecimentos e experiências. 

 

 

Para reservas em Cordisburgo: 

31 - 9 8496-3711  

Elaine Barbosa – Gestora Cordisburgo 

 

Para reservas em Morro da Garça: 

38 - 9 9812-5349 

Leonardo Pereira – Gestor Morro da Garça 

 

Para reservas em Andrequicé: 

38 – 9 9949-0306 

Lidijane – Gestor Andrequicé 

 

 

André Luis – Diretor Geral 

31 – 9 9208-0696 – diretor@caminhosderosa.com.br 


