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Hospitalidade
Fomos recebidos na pousada da Estação Andorinhas 
pelo dono e administrador Ricardo Galeno e pela 
cadela Nana, que se tornaria uma constante compa-
nheira durante nossas caminhadas. Nos esperava um 
almoço típico e muito saboroso, a despeito da hora 
de nossa chegada (16:30). 

Esta flexibilidade foi uma constante por todos os 
dias. As refeições respeitavam nosso tempo e di-
sponibilidade, valorizando os passeios e atrativos, 
que foram apreciados ao limite. Café da manhã, 
almoço, lanche e jantar, saborosamente preparados 
pela DonAna, nativa de Ibitipoca.

Esquadrilha de Andorinhões
Já no primeiro fim de tarde, nos posicionamos 
na Cachoeira das Andorinhas, para observar o 
vôo organizado dos andorinhões, retornando aos 
ninhos, nas paredes de rocha.  Numa rotina quase 
que militar,  chegavam aos grupos e após algumas 
voltas de avaliação, despencavam em mergulhos 
coordenados e certeiros. Por mais de 30 minutos 
pudemos acompanhar este espetáculo único. 
O cair da noite nos trouxe os vagalumes, o céu 
estrelado e os barulhos da noite. A prosa com o 
Ricardo se prolongou até a janta, quando decidi-
mos o plano de vôo do dia seguinte.

O conforto do quarto decorado de forma simples 
e acolhedora, foi o suficiente para nosso propósi-
to de descansar no silêncio do local. Após um 
banho quente e mais alguns minutos habituando 
os ouvidos aos barulhos da noite, descobrimos 
que já era de manhã.
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Mata
AtlânticaIniciamos nossa trilha mata adentro, em busca do 

Lago das Ninfas e da Terra de Gigantes. A área verde 
de 280mil metros quadrados, dos quais 57 mil com-
põem a reserva legal da propriedade, é abundante.

O Rio do Salto.
O Rio do Salto forma um grande canyon, de aproximadamente 1 km de extensão, com paredões de até 50 metros 
de altura. Ocorrem inúmeras cachoeiras, lagos, corredeiras e poções próprios para o banho. Durante a caminhada 
somos acompanhados por uma larga variedade de pássaros e borboletas. O Ricardo segue a frente, descrevendo 
cada árvore, arbusto, rocha, inseto, pássaro, pegada ... e nos esclarece os detalhes de sua teoria para a formação deste 
belo canyon.
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Em fotos
O que não faltam são bons ângulos para 
lindas fotos. Difícil é a tarefa de selecionar 
quais retratam melhor a personalidade do 
lugar. Aí vão algumas.
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Mais fotos

Ricardo e DonAna ao centro Roberto e Gleidys nos extremos
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Como chegar?
O que esperar?

Estação Andorinhas
Saindo do Rio de Janeiro, são 260 km até a porteira, passando 
por Petrópolis, Itaipava e Juiz de For a, na BR-040. Na altura de 
Juiz de Fora, pega-se a BR-267 até Lima Duarte. 

De Lima Duarte até a Estação Andorinhas são exatos 17,5 km 
em estrada de terra muito boa. Mais detalhes podem ser obtidos 
na página da pousada em http://www.estacaoandorinhas.com.

A imagem disponível no Google Earth atualmente não é de 
boa resolução contudo, vale a pena tentar de vez em quando as 
coordenadas Lat.21045´34” S e Long.43053´40”W, para quando 
for possível rastrear com qualidade as imagens aéreas da Estação 
e do Rio do Salto. 

Prepare-se para:
Ser muito bem recebido, desfrutar de muito con-
forto num ambiente rústico de fazenda, saborear 
um cardápio típico e variado, conviver com uma 
grande variedade de pássaros, fazer seu horário sem 
comprometer seu lazer.

Sentir-se num ambiente amigável, interagir, isolar-
se, emergir, descansar ... e voltar.

Assim faremos em breve.

Roberto e Gleidys

Rio, dez/2008


