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Bem-vindo ao Roteiro
Caminhos do Campo
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APRESENTAÇÃO

As atividades que são desenvolvidas neste roteiro encantam aos turistas, pessoas do 
próprio município e da região, que jamais pensavam em fazer uma atividade turística no 
interior da região Caminhos do Alto Vale. Todos se encantam com o dia maravilhoso que 
passam em contato com a natureza, com a cultura, e com as atividades e vida do 
campo. Crianças que podem ter contato com os animais, a exemplo da criação de 
ovelhas onde é permitido amamentar as ovelhinhas, saem encantadas e transformadas 
deste ambiente. As principais características trabalhadas são a valorização da 
agricultura, conhecendo a atividade, os produtos e a cultura das famílias rurais.

O Roteiro é um exemplo de turismo responsável e sustentável, que envolve entidades e 
técnicos que não oneram os participantes, têm abrangência regional e valoriza o SER 
ao invés do TER. Por todos esses benefícios, a turismóloga que criou o programa 
Turismo no Meio Rural “Caminhos do Campo”, foi reconhecida em nível nacional sendo 
a primeira colocada no “Prêmio Nacional de Turismo 2019, profissional destaque”.

Janeiro de 2022

Criado em 2018, o Caminhos do Campo tem como 
objetivo oferecer aos turistas a oportunidade de vivenciar 
as práticas, costumes, tradições, cultura e gastronomia 
local, além de oferecer uma alternativa a mais de renda 
para as famílias que vivem no campo, fortalecendo e 
incentivando sua permanência na área rural, 
especialmente os jovens. Visa também fomentar a 
atividade do turismo no espaço rural regional, garantindo 
a qualidade dos serviços oferecidos e a segurança dos 
visitantes, bem como a manutenção dos princípios éticos 
do roteiro, trazendo mais sustentabilidade para o meio. 



As experiências memoráveis 
do Roteiro Caminhos do Campo

6

APRESENTAÇÃO
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Rancho Sabores da Roça

AROMA E SABOR - EXPERIÊNCIAS 
NO CAMPO
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Presidente Getúlio | Santa Catarina

Experiência:
As atividades envolvidas e disponibilizadas na 
propriedade envolve um dia de campo. O turista 
irá participar de atividades desde o café da 
manhã, colheita e plantio dos produtos utilizados 
na culinária da propriedade, alimentação de 
animais, produção dos insumos para as refeições, 
para a comercialização no comércio da cidade e 
para as escolas (como geleias, mandioca e 
frutas). Afim de proporcionar experiências aos 
turistas em vários sentidos, trazer sensações de 
prazer no gosto e sabor e trazer memórias através 
do paladar, haverão, além dos cafés coloniais, 
almoços típicos e jantares memorativos. Sônia Maria e Walmir

anfitriões

https://www.google.com.br/maps/place/Tv.+Lu%C3%ADs+Rigo,+63+-+Centro,+Pres.+Get%C3%BAlio+-+SC,+89150-000/@-27.045669,-49.6237022,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94dfb4903ae92f85:0x50824c3b06bc76d4!8m2!3d-27.0456738!4d-49.6215135


Rancho Sabores da Roça
Sônia Maria e Valmir | anfitriões

Aroma e Sabor - Experiências no 
campo
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Informações:
Tempo de duração: Para um dia de campo, terá a duração de até 12 horas e se for apenas 

para as refeições, são em torno de 3 horas;

Número mínimo e máximo de participantes: O espaço para refeições (rancho) é de 25 

pessoas. Já as atividades ao ar livre, 10 participantes são o recomendado para que haja 

viabilidade e assistência;

Disponibilidade: Mediante agendamento;

O que está e não está incluído: Inclui refeições (dependendo de qual horário o cliente vier), 

bebidas inclusas nas refeições, álcool-gel, equipamentos para manuseio de hortaliças caso o 

turista queira conhecer e praticar o cultivo e colheita dos produtos cultivados na propriedade;

Preço: Diária na propriedade, com 3 refeições inclusas, aprender sobre o plantio, manejo e 

colheita valor aproximado de R$ 150. Refeições individuais, preço médio de R$ 30;

Instagram: @ranchosaboresdaroca |  WhatsApp: (47) 98884-3246

*preços sujeitos à alteração. Favor consultar os responsáveis.

Dicas: Protetor solar e bastante disposição!



Propriedade Maria Hoepers e Rubens Cordeiro

CAFÉ CULTURAL DA WESTFALIA
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Presidente Getúlio | Santa Catarina

Experiência:
Os turistas irão saborear um delicioso café da 
roça com produtos locais da agricultura 
familiar, gastronomia típica dos colonizadores 
advindos da Westfalia que tiveram que 
adaptar seus costumes com o que aqui 
encontraram para alimentação. Poderão 
conhecer uma das mais belas igrejas da 
região, bem como trabalhos manuais e 
artesanais, conhecerão o café colonial da 
Westfalia e além de apreciar lindas paisagens.

Maria Hoepers
anfitriã

https://www.google.com.br/maps/place/Pres.+Get%C3%BAlio+-+SC/@-27.1690464,-49.6314246,10z/data=!4m5!3m4!1s0x94dfb491d6937e2d:0xe8b267121a1cbf46!8m2!3d-27.0416155!4d-49.6213797


Propriedade Maria Hoepers e Rubens Cordeiro
Maria Hoepers | anfitriã

CAFÉ CULTURAL DA WESTFALIA
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Informações:
Tempo de duração: 2 horas;

Número mínimo e máximo de participantes: De 10 a 15 participantes; 

Disponibilidade: mediante agendamento;

O que está e não está incluído: Inclui uma refeição (café da roça), suco natural de frutas da 

época, água, álcool gel. Além de um brinde surpresa;

Preço: Visitantes acompanhados dos pais ou responsáveis de até 5 anos são isentos. 

Visitantes entre 06-10 anos pagam R$ 25,00. Visitantes acima de 10 anos pagam R$ 35,00;

Gmail: hoepersmaria4@gmail.com |  WhatsApp: (47) 99676-5975

*preços sujeitos à alteração. Favor consultar os responsáveis.



Sítio Rouwstik

CAFÉ COLONIAL DO SÍTIO ROUWSTIK
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Petrolândia | Santa Catarina

Experiência:
O turista poderá conhecer o lugar Rústico em meio a 
natureza, degustar produtos exclusivos da 
propriedade, transmitir à eles um pouco do dia-dia de 
um trabalho em família tanto na ovinocultura como na 
leiteira. Poderão degustar o café-colonial e almoço. 
Além disso, participarão de uma apresentação da 
queijaria e sua visualização através de vidro no 
processo da produção. Haverá também uma 
demonstração do cão border collie com ovelhas, após 
a amamentação das ovelhinhas. Rosangela Erahardt,

Rubens e Kauê
anfitriões

https://www.google.com/maps/place/27%C2%B013'47.6%22S+48%C2%B052'42.0%22W/@-27.2298804,-48.8805299,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x2719ffc49af221f8!8m2!3d-27.2298804!4d-48.8783412


Sítio Rouwstik
Rubens, Kauê e Rosangela Erahardt | anfitriões

CAFÉ COLONIAL DO SÍTIO ROUWSTIK
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Informações:
Tempo de duração: 3 horas;

Número mínimo e máximo de participantes: De 15 a 35 participantes; 

Disponibilidade: mediante agendamento.

O que está e não está incluído: Inclui café, suco 2 sabores, leite, entrada e mamadeira. 

Preço: Pacote completo por R$ 50,00 para adultos. R$ 25,00 para pessoas entre 5 a 10 anos.

Instagram: @rouwstik_queijos_de_ovelha  |  WhatsApp: (47) 98857-7070

*preços sujeitos à alteração. Favor consultar os responsáveis.

Dicas: Leve repelente, boné, roupas reserva, bota, capinha de chuva e protetor solar.



AgroBoing

DAY USE AGROBOING: DÁDIVA DA 
UVA E SUAS HISTÓRIAS
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Vitor Meireles | Santa Catarina

Experiência:
Os visitantes poderão sentir um misto nostálgico de 
boas sensações com afloramento de lembranças, com 
aquisição de conhecimento técnico sobre a uva e seus 
produtos. Presenciarão uma experiência gastronômica 
com uma experiência com broa no forno a lenha, além 
de desfrutar comida caseira e típica 
polonesa/ucraniana incluindo um storytelling sobre o 
almoço. Será possível apreciar o famoso café coado 
no saco de pano e descansar em redes (se o clima 
estiver favorável). Outro ponto alto do Day use é poder 
visitar a parreira com explicações técnicas de cultivo e 
a história da família na uva, e a degustação de 
subprodutos da uva, produzidos na propriedade. Jairo e Luana

anfitriões

https://www.google.com/maps/place/S%C3%ADtio+Agroboing/@-26.8312711,-49.8417189,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6e0d404899ce963e?sa=X&ved=2ahUKEwjZ3dGS6_X0AhWBKLkGHcQSDqcQ_BJ6BAgsEAU


AgroBoing
Jairo e Luana | anfitriões

DAY USE AGROBOING: DÁDIVA DA 
UVA E SUAS HISTÓRIAS
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Informações:
Tempo de duração: 5 horas;

Número mínimo e máximo de participantes: De 8 a 20 participantes; 

Disponibilidade: Mediante agendamento; 

O que está e não está incluído: Inclui alimentação (almoço/café/degustações), visitações 

(animais, parreiral), acesso a área de lazer e descanso, guia para passeio orientado e Wi-Fi.

Preço*: R$ 80,00 por pessoa;

Instagram: @sitioagroboing  |  WhatsApp: (47) 98487-9436

*preços sujeitos à alteração. Favor consultar os responsáveis.

Dicas: Leve protetor solar, repelente, boné/chapéu e roupas confortáveis.



Chácara Esmeralda

TRADIÇÃO NA FAMÍLIA EM 
PRODUÇÃO DE FRUTAS
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Petrolândia  | Santa Catarina

Experiência:
O turista poderá visitar a propriedade com mais 
de 23 anos de atuação no ramo de produção de 
frutas e turismo rural. Poderão colher frutos e 
estarão em contato com os pomares e 
apreciando os aromas das flores dos frutos. 
Será possível conhecer a história da família e 
também fazer um passeio de trator. Além disso, 
o turista poderá entender como funciona o 
embalamento das frutas e em seguida desfrutar 
das frutas e das geleias Marlize e Marcos 

Staloch
anfitriões

https://goo.gl/maps/8fFPzfYby3GUtYZW7


Chácara Esmeralda
Marlize e Marcos Staloch | anfitriões

TRADIÇÃO NA FAMÍLIA EM 
PRODUÇÃO DE FRUTAS
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Informações:
Tempo de duração: 2 horas;

Número mínimo e máximo de participantes: De 10 a 30 participantes; 

Disponibilidade: mediante agendamento;

O que está e não está incluído: Inclui entrada ao passeio no pomar, guarda chuva, sacolas 

para uso da colheita, caixas de papelão para levar os pêssegos. Não será servido refeições;

Preço: Para os meses de junho e julho e agosto será 20% para pessoas e 50% crianças abaixo 

de 10 anos, isso na florada. Já nos meses de novembro e dezembro tenho a taxa de R$ 20,00 

por pessoas + R$ 8.00 o kg do pêssego colhido no campo pelo turista.

Instagram: @chacaraesmeraldaoficial  |  WhatsApp: (47) 99125-7193

*preços sujeitos à alteração. Favor consultar os responsáveis.

Dicas: Leve protetor solar, botas caso estiver tempo chuvoso, equipamentos para 
fotografia.



Videira Encanto

UM PASSEIO DIFERENCIADO - 
VIDEIRA ENCANTO
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Petrolândia | Santa Catarina

Experiência:
Será proporcionado ao visitante um passeio, 
fugindo dos tradicionais 4x4 para um equipamento 
que a propriedade usa no seu dia a dia. Os 
visitantes irão ouvir uma breve história de nossa 
propriedade em um passeio de microtrator, onde 
irão se conectar com a natureza e sentir o ar puro 
do campo. Haverá uma visita exclusiva em meio 
ao parreiral conhecendo um pouco do trabalho 
realizado, de acordo com a época do ano a ser 
visitado. Além disso, será possível saborear nosso 
suco artesanal em uma breve parada para 
contemplar ainda mais nossa parreiral Videira 
Encanto.

Josemar e Cristina 
Derner

anfitriões

https://goo.gl/maps/p7h3tx6PmCW4SYSA8


Videira Encanto
Josemar e Cristina Derner | anfitriões

UM PASSEIO DIFERENCIADO - 
VIDEIRA ENCANTO

18

Informações:
Tempo de duração: 1 hora;

Número mínimo e máximo de participantes: De 8 a 10 participantes; 

Disponibilidade: Mediante agendamento; 

O que está e não está incluído: Inclui o ingresso do passeio do microtrator, suco integral e 

água para o momento da parada;

Preço: Crianças de até 5 anos são isentas. Crianças de 6 a 10 anos pagam R$10,00. Pessoas 

acima de 10 anos pagam R$15,00;

Facebook: /VideiraEncanto  |  WhatsApp: (47) 99139-9758

*preços sujeitos à alteração. Favor consultar os responsáveis.

Dicas: Leve seu boné/chapéu e protetor solar.



Herdt Bier

UMA HISTÓRIA DE FAMÍLIA E 
PAIXÃO PELA CERVEJA
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Petrolândia  | Santa Catarina

Experiência:
No horário programado, boas vindas aos 
visitantes junto à entrada principal da fábrica. Na 
sequência, visita às dependências iniciando-se 
pela sala de malte (matéria-prima) com 
visualização de toda a fábrica, principalmente 
área de produção (Sala de Brasagem e Adega) 
em áreas envidraçadas. No bar da fábrica, o 
momento mais esperado, todos os estilos 
produzidos à disposição para degustação, 
podendo saborear um delicioso "chopp", ou 
"chope" (as duas versões estão corretas) 
apreciando a paisagem em volta. Possibilidade de 
compra de produtos e suvenires. Ao final, fotos 
em frente à fábrica com o Mestre Cervejeiro. Darcisio e Alexandre

anfitriões

https://goo.gl/maps/GT3YSmcwwugYKHMe7


Herdt Bier
Darcisio e Alexandre Herdt | anfitriões

UMA HISTÓRIA DE FAMÍLIA E 
PAIXÃO PELA CERVEJA
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Informações:
Tempo de duração: 40 minutos;

Número mínimo e máximo de participantes: De 10 a 35 participantes; 

Disponibilidade: Mediante agendamento.

O que está e não está incluído: Menores de 18 anos não pagam, mas não tem direito a 

degustação (proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores). Incluso para todos os 

visitantes visita guiada da fábrica e processos produtivos, realizada pelo Mestre Cervejeiro ou 

um dos proprietários da Cervejaria. Direito a degustação "livre" de todos os estilos produzidos 

no Pub da fábrica. Presente surpresa entregue ao guia no final da visitação, para ser sorteado 

ao grupo.

Preço: R$15,00 por adulto (maiores de 18 anos).

Instagram: @herdt_bier  |  WhatsApp: (47) 98821-4244

*preços sujeitos à alteração. Favor consultar os responsáveis.

Dicas: Equipamentos para foto e tempo para apreciação das cervejas.



Camping Ilhas do Perimbó

UMA JANELA DO PARAÍSO
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Petrolândia  | Santa Catarina

Experiência:
O guia mostrará aos visitantes um espaço 
montado para que tenham a imersão no Paraíso 
contando com os quatro elementos da natureza: 
Fogo, Terra, Água e Ar. Nesse momento, os 
visitantes irão se conectar com o que tem mais 
valioso no espaço. No decorrer desse passeio, 
passarão por todas as áreas comuns e poderão 
ser vistas externamente e internamente as 
acomodações (cabanas e barracas) que no 
momento da visita não estejam reservadas. 
Poderão sentar no chão, ou em espreguiçadeiras, 
descalços ou da maneira que se sentirem mais à 
vontade para essa conexão (esse momento é 
livre, cada pessoa buscará ver, sentir, ouvir, o que 
mais lhe agradar e faz bem).

Julio Gilberto
anfitrião

https://goo.gl/maps/RQwdgB2YMz25yZQJ6


Camping Ilhas do Perimbó
Julio Gilberto | anfitrião

UMA JANELA DO PARAÍSO
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Informações:
Tempo de duração: 1 hora;

Número mínimo e máximo de participantes: De 2 a 5 participantes; 

Disponibilidade: Mediante agendamento;

O que está e não está incluído: Inclui visita a caminhada guiada pela propriedade. Quando 

disponível, acesso às opções de hospedagem, um espaço organizado para a imersão e conexão 

com o paraíso, disponibilidade de água e suco, Cenário com uma janela para fotos;

Preço: R$ 10 reais por pessoa, criança menor de 12 anos não paga;

Instagram: @ilhasdoperimbo | Site: www.ilhasdoperimbo.com.br | WhatsApp: (47) 9999-8407

*preços sujeitos à alteração. Favor consultar os responsáveis.

Dicas: Leve câmeras para fotografar.



Sítio Grah Bilk

VIVENCIANDO OS ENCANTOS DA 
NATUREZA: BRINDE À VIDA!
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Chapadão do Lageado | Santa Catarina
Experiência:

Ao chegar na propriedade o turista irá conhecer nossa 
casa e dependências em meio a natureza, saborear um 
café, chá ou suco com produtos coloniais da 
propriedade, junto irá degustar geleias e mel de abelhas 
nativas. Seguirá por um passeio na propriedade, 
conduzido pelos proprietários, sentindo o frescor da 
natureza, ouvindo os sons e aromas, podendo optar por 
seguir de microtrator ou a pé até o pomar onde 
contaremos sobre o processo e cultivo orgânico 
agroecológico. Após isto, seguirá até a parreira de Uvas, 
conhecendo a história desse sonho de produzir 
artesanalmente o vinho Biodinâmico, podendo, assim, 
sentir as energias da Natureza que são fantásticas! 
Faremos a degustação do vinho brindando a Vida em 
todas as suas formas. Ao final o visitante pode ainda ver 
todos os nossos produtos todos feitos na propriedade, 
todos com certificação orgânica.

Edna Bilk 
anfitrião



Sítio Grah Bilk
Edna Bilk | anfitriã
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Informações:
Tempo de duração:  2 a 3 horas (Das 8 às 12 horas);

Número mínimo e máximo de participantes: De 4 a 15 participantes; 

Disponibilidade: Qualquer dia, mediante agendamento; 

O que está e não está incluído: Inclui visita guiada pela propriedade e duas opções de 

alimentação saudável; não inclui transporte ao local;

Preço*: Opção de cardápio 1 – R$35,00 | Opção de cardápio 2 – R$50,00; crianças de 0 a 5 

anos isentas | crianças de 6 a 10 anos pagam 50%;

Instagram: @sitiograhbilk | WhatsApp: (73) 9995-9392

*preços sujeitos à alteração. Favor consultar os responsáveis.

VIVENCIANDO OS ENCANTOS DA 
NATUREZA: BRINDE À VIDA!



Caminhos 
do Campo


