
Olivas de Gramado
DETALHES DO PASSEIO

O Parque Olivas de Gramado é um resgate da cultura raiz da nossa cidade. Reunimos em um único espaço o melhor da culinária típica dos

imigrantes, cânions, mini animais, biologia, paisagens estonteantes, cultura rural, toda a trajetória da cidade de Gramado, olivicultura e todos

seus benefícios físicos, mentais, terápicos e estéticos além de todo o charme e sofisticação que só Gramado possui.

Está Incluso:

Transporte de Ida e Volta para a região central de Gramado e Canela  - (Hotel ou Pousada / Parque Olivas de Gramado / Hotel ou

Pousada)
Entradas ao Parque Olivas de Gramado

Degustação de Azeites  - Experiência Sensorial

Acesso a Fazendinha

Interação com os mini-animais

Passeio no Tour Rural

Acesso às Plantações de Oliveiras

Acesso às Plantações de Frutíferas

Acesso ao Cânion da Pedra Branca

Acesso a Boutique das Olivas

Não está Incluso:

Alimentos e Bebidas

Despesas de Caráter pessoal

Serviços opcionais

Política para Criança:

Uma criança até 03 anos acompanhada por 02 pagantes é cortesia

Funcionamento:

10:00 as 18:00 - (Durante a semana Todos os dias)

10:00 as 19:00 - (Sextas e sábados)

Observações Importantes:

Valores por pessoa

Valores sujeito à alteração sem aviso prévio

Não buscamos em aluguel de temporada, neste caso combinaremos ponto de embarque

Endereço:

Rua: Vereador José Alexandre Benetti

Linha Nova

ATRATIVOS
Degustação de Azeites

Após conhecer a história e como é produzido o azeite, Olivas de Gramado oferece ao visitante uma degustação de azeites, apresentando seu
produto, bem como também as 6 diferentes infusões aromáticas e saborizadas exclusivas da Boutique do Parque. Tudo isso
acompanhado de um azeitólogo, o técnico do azeite.

Acesso a Fazendinha e Interação com os mini-animais

As vacas, pôneis, cavalinhos, ovelhinhas, cabras, galinhas e outros animais em tamanho menor propiciam às crianças e adultos a interação
com a natureza. Cada bichinho tem sua própria casinha, que também é habitada por sua companheira e seus filhotes. Uma vivência
inesquecível que irá encantar as crianças e adultos em um cenário lúdico e encantador.

Passeio no Tour Rural

A bordo de um veículo confortável e acompanhado de um guia que conta a história de Gramado, da imigração europeia na região e da



Olivocultura, o visitante irá se deslumbrar com as vistas espetaculares, as plantações de oliveiras e as demais atrações das Olivas de
Gramado.

Acesso às Plantações de Oliveiras e Frutíferas

O azeite é o horizonte do parque. Desde a preparação da terra, a plantação, a colheita e o processo de criação do produto. Tudo é mostrado
ao visitante, que encanta-se com o desenvolvimento e, claro, com a degustação desse elemento ímpar na culinária global.

Acesso ao Cânion da Pedra Branca

Em meio a um cânyon no interior de Gramado, as Olivas de Gramado oferecem vistas espetaculares das localidades rurais de Nova
Petrópolis, Caxias do Sul e região. A maior parte da área da estação turística é destinada a preservação do meio ambiente, com várias
espécies nativas e florestas remanescentes da Mata Atlântica, além dos paredões de pedras brilhantes que dão nome ao lugar (Pedras
Brancas).

Acesso a Boutique das Olivas

A Olivas de Gramado oferece aos seus visitantes diversos itens selecionados, personalizados com a nossa marca. A loja oferece diversas
opções de compras, com uma curadoria minuciosa de produtos originais, artesanais e exclusivos.

Tábua de Degustação de Produtos da Colônia

O Olivas de Gramado usa do conceito do km 0, logo, todo produto dito colonial, de fato provém das colônias gramadenses. Usamos o melhor
produto com a menor distância possível do Parque. O que gera um impacto social, ambiental e econômico. Criando a partir disto uma
economia solidária que beneficia à todos. A tábua contém: queijos, embutidos, pães, azeitonas e azeite de Oliva.
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