
 
 

FAZENDA WOLFf E “CAMINHO DAS PIPAS” em rolante 

DATA: 14/MARÇO/2021   SAÍDA: 06h15min em frente ao Posto Sim na Rua. 20 de Setembro. 

 

 

 

Cascatas, natureza exuberante, suco e uva, vinhos e produtos coloniais. Não bastasse esse combo 

maravilhoso, Rolante ainda tem uma comunidade calorosa, que te convida a entrar e ainda te faz 

prometer voltar. 

Saída de Caxias do Sul em frente ao Posto Sim, próximo a Chardonnay com destino a cidade de Rolante. Ida 
diretamente a Fazenda Wolff um local mágico situado na zona rural de Rolante onde o visitante pode ter momentos de 
lazer e integração junto à natureza. O local possui trilhas que acessam a duas lindas cascatas da região, que formam 
piscinas naturais e onde é possível tomar um banho revigorante e energizante, além de pesque pague (a parte), contato 
com animais de fazenda, passeio de trator. Na chegada café da manhã incluindo: pães e bolachas caseiros, cucas, frutas, 
queijo, presunto, linguiça, geleias, suco, café, leite, pasteis, enroladinhos, bolos entre outros. E almoço no melhor estilo 
colonial incluindo: aperitivos, churrasco com carne de gado e porco, galinhada, maionese, 10 tipos de saladas, frutas, 
ovos de codorna, cucas e comidas quentes, além de sobremesas como: compotas, sagu e pudim). Não inclui bebidas. 
À tarde seguem nossas visitas conhecendo o “caminho das pipas” Localizado no bucólico distrito de Boa Esperança, 
distante 18 quilômetros do centro de Rolante, o Caminho das Pipas é considerado um dos principais roteiros 
de enoturismo do RS. Em meio a uma região montanhosa do município, cercada de matas onde ecoam o ronco dos 
bugios, aparecem os parreirais em recortes geométricos e carregados de uvas maduras, prontas para serem colhidas. O 
verão sinaliza a época mais esperada do ano, período em que o trabalho de meses se materializa em tons rubi no 
parreiral, determinando as características do vinho de cada safra. No roteiro conheceremos cascata das Três Quedas, 
localizada a 100 degraus de distancia do acesso ao roteiro em frente está localizada a Agroindústria Veronica, que 
oferece produtos coloniais como: massas, pães e outros. 
Após visita a vinícola DallaRosa, que produz vinhos e sucos de uva. Após visita a vinícola Bennato com passeio de 
carreto, degustação de produtos e um piquenique que poderá ser realizado embaixo dos parreirais (se o tempo permitir) 
ou no interior da vinícola para confraternizar num “merendin” (que é uma merenda ou lanche) preparado com 
produtos típicos da região incluindo itens como: vinhos, sucos, geleias, pão, salame, queijo, bolo, cuca, polenta 
bristolada, uvas entre outras delicias). Ao término do passeio inicio da viagem de retorno a Caxias do Sul. Chegada 
prevista diretamente ao mesmo local de embarque.    Fim de nossos serviços! Obrigada e até o próximo passeio... 
 
O QUE LEVAR: documento original de identidade, máscara, artigos de higiene pessoal, toalha de banho, roupa de banho, toalha de 

banho, protetor solar, boné, repelente, uma garrafinha de água, uma muda de roupa se achar necessário. Remédios e outros artigos 

pessoais de interesse como celulares e carregadores. Usar roupas e calçados confortáveis e levar algum valor em dinheiro para 

compras de interesse, pois o local fica n interior do município e nem sempre os sinais de internet são bons, as vezes dificultando as 

transações com cartões de crédito. 

INCLUI: 

 Transporte em veiculo de turismo; 

 Seguro transporte obrigatório; 

 Seguro pessoal assistencial 24h para o dia do passeio c/ cobertura dentro e fora do veiculo; 

 Ingresso para acesso a Fazenda Wolff com acesso as trilhas de acesso as 02 cachoeiras, contato com animais da 

fazenda, aérea verde, cavalos, passeio de trator. Pesque e pague (a parte); 

 Café da manhã na fazenda Wolff conforme descrito; 

 Almoço na fazenda Wolff conforme descrito; 

 Transporte local para acesso aos locais de visita com guia local; 

 Visita a Cascata três quedas e agroindústria Veronica; 

https://dropsdocotidiano.com/?s=%22Boa+Esperan%C3%A7a%22


 
 

 Visita a Vinícola Dalla Rosa com degustação e direito a um brinde que pode ser (um vinho de mesa, uma geleia 

e/ou um suco) 

 Visita a vinícola Bennato com passeio de carreto, merendin confome descrito; 

 Guia de turismo Mtur todo o percurso; 

 Serviço de bordo; 

Não inclui: gastos de natureza, pessoal compras, remédios de uso pessoal, bebida no almoço e tudo o que não estiver 

mencionado no item acima. 

INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 340,00 a vista ou 04 x R$ 90,00 no cheque ou cartão  visa/máster. 

 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- Confirmação de saída com mínimo de 20 passageiros 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; usar máscara e portar mascaras em 
quantidade suficiente para trocas durante o dia. 
- É necessário efetuar a reserva com antecedência via telefone, e-mail ou site. Sujeito à disponibilidade de lugares; 
- Documentos necessários para a reserva e contrato: Nome completo; Documento de Identidade; CPF; Data de 
nascimento; Telefones de contato (fixo e celular);  

 


