
 

ESTÂNCIA DAS OLIVEIRAS – experiencia: CHURRASCO EM FOGO DE CHÃO 
 

DATA: 10/SETEMBRO/2022  
SAÍDA: 09h00min em frente ao Posto SIM próximo a Chardonnay. 
09h30 em frente ao Posto Treviso em Farroupilha próximo a Tramontina 

 

ROTEIRO: Saída para viagem com destino a Viamão para conhecer a Estância das Oliveiras. Criada pela família 
Goelzer fundadora da Quinta da Estância. Esclusiva para membros o local oferece lindas oportunidades de 
conhecer os olivais e apreciar o premiado azeite produzido no Lagar. O pacote premium gaúcho propõe uma 
experiência baseada nos olivais com almoço churrasco raiz e inclui os seguintes itens:  Chegada na Estância das 
Oliveiras, almoço incluindo: entrada com buffet de saladas verdes, tomate, cebola, maionese e molhos especiais a 
vinagrete e de mostarda com mel, prato principal: churrasco fogo de chão com costelão, ovelha inteira, salsichão, 
carnes de frango, porco e gado e sobremesa: gelato de creme com amêndoas, mel e azeite de oliva extra virgem. 
Visitação guiada no Pomar de Oliveiras e no Lagar (agroindústria de extração de Azeite Extra Virgem). 
Degustação de Azeite Extra Virgem Estância das Oliveiras premiado internacionalmente. 
Caminhada pelo novo olival, passando pela mata ciliar, Terraço e mirante com vista para os olivais, coxilhas e 
paisagens da região, Recreação e Brincadeiras antigas para crianças (das 14hs às 16hs). Final de Tarde – Sunset: 
lindo Pôr do Sol com vista para as coxilhas, olivais e música instrumental ao vivo no final de tarde. Ilhas de 
hidratação com água em jarras, água aromatizada e café, servidas à vontade durante todo o período.  
Além disso a tarde ainda será disponibilizada Cesta de Piquenique Gourmet (serve cada 3 pessoas), incluindo 
toalha xadrez, mini azeite Extra Virgem Estância das Oliveiras (eleito Melhor Azeite de Oliva Blend do 
Hemisfério Sul), caponata siciliana, pesto genovês, geleia sazonal, doce de leite, azeitonas temperadas, pães 
especiais da fazenda (pão caseiro integral com alecrim, pão caseiro com azeitonas, pães de queijo e pãezinhos 
caseiros recheados com maçã e canela), queijo da Estância Grande, fatias de copa e salame e frutas da época. Por 
volta das 19h30min início da viagem de retorno a Caxias do Sul. Chegada prevista diretamente ao mesmo local 
de embarque.  Previsão de chegada 21h30min/22h00min.      Fim do nosso passeio! Obrigada e até o próximo passeio... 

 

O QUE LEVAR: documento previamente informado (RG ou carteira de motorista).  Usar máscara e portar em quantidade 
suficiente para trocas durante no transporte, pois ainda é obrigatória. Artigos de higiêne e interesse pessoal tais como: 
(lenços umidecidos, lenços de papel, máscaras faciais, escova e pasta de dente, escova de cabelos, celular, remédios de uso 
pessoal, algum valor em dinheiro ou cartão de crédito para compras de interesse. CD’s/ DVD’s e ou pen drives com 
músicas ou filmes de interesse. 

 

INCLUI: 

 Microonibus OU ônibus de turismo, 
 Seguro transporte obrigatório, 
 Seguro pessoal assistencial 24hs p/derivado de acidentes com cobertura dentro e fora do veículo, 
 Ingresso para visita a Estância das Oliveiras incluindo a experiência acima descrita; 
 Visitação guiada ao Lagar onde poderão visualizar o início do processo de extração do azeite; 
 Degustação do azeite extra virgem estância das oliveiras eleito em 2021 o melhor azeite de oliva blend do hemisfério 

sul no campeonato mundial de azeites EVO IOOC Itália; 
 Terraço e mirante com vista para os Olivais e paisagens da região; 
 Das 18h às 19h sunset: pôr do sol com vista para as coxilhas, olivais e música instrumental ao vivo. 
 Cesta de piquenique (para cada 03 pessoas) 
 Almoço churrasco em fogo de chão conforme descrito; 
 Ilhas de Hidratação com água em jarras, água aromatizada e café, servidas a vontade durante todo o périodo; 
 Guia de turismo Mtur todo o passeio 

 Serviço de bordo 
 

INVESTIMENTO POR PESSOA PARA GRUPO MÍNIMO DE 20 PASSAGEIROS:  
R$ 390,00 a vista no pix/dinheiro ou Transferência bancária.  
R$ 405,00 a vista nos cartões de débio ou crédio visa ou master 

Ou entrada de R$ 105,00 + 03 x R$ 105,00 nos cartões crédio visa ou master (total a prazo R$ 420,00) 

 
NÃO INCLUI: bebida extras as inclusas no almoço e durante o dia como: cervejas, vinhos, refrigerantes e água de 
garrafinha, remédios de uso pessoal e tudo que não estiver mencionado no item acima. 
 



 

 
 

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 em quantidade suficiente para trocas. A máscara ainda é obrigatória no transporte intermunicipal; 
- Documentos necessários para a reserva e contrato: Nome completo; Documento de Identidade; CPF; Data de 
nascimento; telefones de contato (fixo e celular);   
- Cancelamentos somente serão aceitos por escrito, informando motivo, e passarão a contar a partir do recebimento deste. 
Em caso de cancelamento por alegação de covid e ou outra doença deverá ser apresentado atestado médico ou exame PCR. 
Cancelamento até 07 dias a contar da reserva terão reembolso integral. A partir do 8º dia desde a reserva serão descontados 
valores percentuais de 20% a 100% conforme antecedência. Para cancelamentos às 48h até o dia do embarque não haverá 
reembolso, pois os serviços já estarão contratados. A empresa oferece a possibilidade de substituição de passageiros sem 
prejuízo algum de desconto, mas o acerto deverá ser feito entre as partes (no caso passageiro e substituto). 
- Em caso de chuva o passeio será transferido para nova data a ser definida pela Estância das Oliveiras; 

 
 


