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Um paraíso tranquilo, perfeito para relaxar!
O Mãe Tereza Parque Ecológico é uma experiência única na Costa do Descobrimento.
Ecoturismo, lazer e gastronomia num local ideal para relaxar e se divertir em contato com a natureza!

Lago Mãe Tereza 2021



Nova piscina de areia infantilTendas perfeitas para relaxar!



O Mãe Tereza Parque Ecológico conta com lago para banho com caiaques, tirolesa, toboágua,
piscina de areia infantil com tobogã-sapo, cabanas, tendas e espreguiçadeiras, proporcionando aos visitantes

muita diversão, tranquilidade e frescor!

ATIVIDADES



Uma incrível área de natureza preservada fascina os visitantes, com opções de passeios a cavalo, trilhas
monitoradas por guias locais em meio à Mata Atlântica e tour de trenzinho com vistas panorâmicas do

Mãe Tereza Parque Ecológico.

ATIVIDADES



A diversão continua com o pesque e solte no Lago dos Peixes e com o pitoresco banho de lama, às margens
de um dos principais rios da cidade, o Rio Camurugi, que banha o Parque e encanta a todos.

ATIVIDADES



Lago dos Peixes



Para quem gosta de esportes as partidas estão garantidas com as quadras de
futebol de areia, vôlei de praia e basquete!

ATIVIDADES



Churrasco Uruguaio
Localizado em meio à flora exuberante,
o restaurante do Parque faz uma
fascinante mixagem entre a temperada
comida brasileira e a culinária uruguaia.



Os visitantes desfrutarão da “Parrillada”, o famoso churrasco ao estilo Uruguaio. Numa churrasqueira especial, usa-se
lenha para formar brasa, assando e defumando lentamente carnes de qualidade até o ponto desejado! Essa é uma tradição

trazida diretamente do Uruguai pelo fundador do Parque Ecológico Mãe Tereza, há mais de 20 anos. Para acompanhar,
são servidas diversas guarnições, muito bem temperadas com gostinho de comida de fazenda feita pela vó!

GASTRONOMIA







Santa Cruz Cabrália, um lugar único para se viver!
Santa Cruz Cabrália é um município localizado na Costa do Descobrimento, extremo sul do

estado da Bahia. A região carrega um importante marco da história do país, pois, há mais de
500 anos, acolheu os navegantes colonizadores portugueses que aportaram em seu litoral,

dando origem à civilização do Brasil. Assim, a relevância histórica de Cabrália soma-se aos
seus demais atributos, culturais, ambientais e paisagísticos, destacando-a cada vez mais nos

cenários nacional e internacional.  Com um enorme potencial turístico, a cidade esbanja
belezas naturais, com praias exuberantes, recifes de coral, águas cristalinas, rios navegáveis,

ideais para passeios e esportes náuticos, além de possuir uma vegetação rica e preservada.



Pôr do sol no Mãe Tereza



grupomaetereza@gmail.com   |   www.maetereza.com

SANTA CRUZ CABRÁLIA - BAHIA

CONTATO COMERCIAL

Fazenda Mãe Tereza
(73) 99141-4885


