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Pra chegar na pousada, logo na entrada de Marechal Floriano,
onde começam os semáforos, sentido Vitória -> Marechal, entre na
rotatória do segundo semáforo, atravessando a BR 262 e entrando

na cidade de Marechal Floriano.
Deve-se atravessar a ponte e a linha férrea em direção à Aparecida

(Aparecidinha), na rua Gustavo Hertel, sempre reto por
aproximadamente 4km.

Após os 4km, há uma estradinha a direita, a qual leva a Batatal e
casas de Shows como o Show Haus, nesta estrada é só seguir por

400m e depois entrar à direita novamente, onde leva direto à
Pousada Recanto Primata :) 

 

 
Chegando na Pousada Recanto Primata

Chegando em Marechal Floriano

Saindo de Vitória, são aproximadamente 50km
pela BR 262, ou seja, cerca de 5km após a
entrada de Campinho (Domingos Martins).
Pra chegar, tem ônibus intermunicipal saindo de
Vitória direto pra Marechal, o que torna a cidade
um grande atrativo pela proximidade dos
grandes centros urbanos (Viana, Cariacica, Vila
Velha, Vitória e Serra) ao mesmo tempo por estar
nas Montanhas Capixabas.

A cidade de Marechal Floriano, onde se encontra a belíssima
pousada Recanto Primata, é conhecida como "Cidade das

Orquídeas”, já que seu clima e sua rica natureza permite que a
cidade seja referência mundial em espécies da planta.

 
O clima de Marechal Floriano, junto com a cidade de Domingos

Martins, é considerado o terceiro melhor clima do mundo!

VOCÊ SABIA ?
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O orquidário Florabela, que fica apenas 6km da pousada Recanto
Primata, além da reserva orquidófila mais antiga de Marechal
Floriano, conta com um ambiente de paz no meio da mata atlântica,
com uma floresta nativa recuperada que dá gosto de ver. As
orquídeas são vistas nas árvores nativas e nas diversas trilhas
existentes no local. Na entrada do Orquidário há um encantador lago
com peixes e durante o passeio os visitantes encontram bicas de
água da nascente e córregos. 
Estrada do Caracol,s/nº,Sede,Marechal Floriano

No Orquidário Nêgo Flores, que fica a 4km da pousada Recanto
Primata, você encontrará exposição e comercialização de grande
variedade de espécies de orquídeas, principalmente provenientes

da Mata Atlântica. Ele conta, também, com um
museu das orquídeas, contando documentos, imagens e

forografias de espécimes e história da cidade e das orquídeas
 Av. Arthur Haese, 1092, Vila das Orquídeas - Marechal Floriano
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Orquidário Florabela

Perto da Pousada Recanto Primata

2
Orquidário Nêgo Flores

ORQU IDÁR IOS

O Orquidário Tesch, apesar de mais distante da Pousada Recanto Primata
(23km), conta com diversas espécies de orquídeas, bem como recebe excursões
e passeis com passeio guiado. Pra quem vai visitar a Cachoeira do Zeca, ele fica
pertinho e vale a visita e a estrada percorrida.
Sítio das Orquídeas,Rodovia Francisco Stockl, km 02,Santa Maria de Marechal

3
Orquidário Tesch
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Museu rico em histórias, objetos, fotografias sobre a
imigração italiana no estado do Espírito Santo. Foi o
primeiro prédio do Espírito Santo destinado ao ensino
público, na vila de Araguaia.
Funcionando desde 1995, O Centro Cultural Ezequiel
Ronchi é realmente um grande aglomerado de objetos
que foram doados pela comunidade. São mais de 500
peças que remontam peças de uma casa, sala de aula,
tudo nos mais ricos detalhes. Muito interessante para
conhecer ou reconhecer fatos, modos de vida e
principalmente a religiosidade dos colonizadores
italianos. Visita grátis.
Fica a 19km da Pousada Recanto Primata passando por
caminhos de Estrada de Chão, ou 23km se passar pela
BR 262 e depois entrar no mesmo caminho para
Cachoeira do Zeca e Orquidário Tesch :)
Rua Busato, 148, Araguaya - Marechal Floriano

A antiga estação ferroviária de Marechal, que fica
pertinho da Pousada Recanto Primata (4km), passou
a se chamar  Museu da Imigração a partir de 2017. O

local,
construído em 1900, além de abrigar exposições e

mostras de destaque do município conta com acervo
cultural e histórico com fotografias, utensílios e objetos

que retratam a história da imigração alemã e
também italiana que formou grande parte da atual

população florianense. 
Rod. Francisco Stocke, 2-214, Centro - Marechal Floriano

Perto da Pousada Recanto Primata
CULTURA
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Centro Cultural e Comunitário Ezequiel Ronchi
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Museu da Imigração - Estação Ferroviária da Sede
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A Cachoeira do Zeca é um local belíssimo, que fica perto do
Orquidário Tesch e Centro Comunitário Ronchi, perfeito

para aqueles que buscam o contato com a natureza. Com
suas águas límpidas, a piscina natural formada por sua

queda tem no máximo 1 metro de profundidade. Há uma
ponte formada por um tronco que liga as duas margens.

Da estrada, ali perto, é possível observar uma extensa
corredeira, parte do curso da água. Na parte mais baixa da

cachoeira há uma área que serve para estacionamento,
bem como lazer infantil e bar com petiscos e bebidas para

os adultos.
Rodovia Francisco Stockl, km 04, Santa Maria de Marechal -

Marechal Floriano

Primeiro zoológico do Espírito Santo fica pertinho
da Pousada Recanto Primata (8km). O Zoo Park foi
naugurado em Junho de 2012, com um papel
fundamental na conservação das espécies nativas
e exóticas. Lá poderá ser visto vários animais
diferentes como tigres, onças, panteras, além de
vários macacos e aves exuberantes.
O Zoológico funciona, geralmente, de terça a domingo e
também nos feriados, de 9:00 às 16:00.
Estrada Para Rio Fundo (entrada no km 38 da BR 262) -
Marechal Floriano
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Zoo Park das Montanhas

Perto da Pousada Recanto Primata
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Cachoeira do Zeca
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A gente agradece a preferência e espera
que aproveite ao máximo nosso recanto e

as belezas das nossas montanhas
capixabas !

27 99773 3982
Clica pra falar com a gente

www.recantoprimata.com.br

https://www.recantoprimata.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527997733982
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