




Um lugar que respira história, a Fazenda 

Dona Carolina é pioneira no movimento 

abolicionista do Brasil. Datada de 1872, sua 

sede foi toda restaurada e hoje mantém 

todo o esplendor da época das grandes 

fazendas do café.  

 

Com 21 anos de existência, o Hotel 

Histórico Fazenda Dona Carolina foi 

projetado para integrar natureza e a história 

com todo o conforto e qualidade. O 

cuidado com a experiência única dos 

visitantes passa pelas acomodações, 

gastronomia, hípicas, trilhas, piscina, lazer e 

experiências de fazenda diferenciadas 

oferecidas. 

 

É nesse legitimo conjunto colonial 

brasileiro que você irá viver experiências 

inesquecíveis.  





Fauna e Flora 
 

O Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina 

é cercado por uma Área de Preservação 

Ambiental da Mata Atlântica que mantém 

praticamente intactas a fauna e flora local. 

 

Esta integração com a natureza traz mais de 

80 espécies de plantas nativas e uma rica 

quantidade de pássaros e outros animais. 

 

Jacus, tucanos, pica-paus, seriemas e 

macacos bugios convivem lado a lado com 

camélias – símbolo do movimento 

abolicionista brasileiro – e árvores 

centenárias. Tudo isso ao alcance do abrir 

de janelas do seu quarto. Uma experiência 

única. 





Estrutura 
 

Em 100 hectares, o Hotel Histórico Fazenda 

Dona Carolina traz diversão e espaços para 

todos os gostos. São 39 quilômetros de trilhas, 

lagos, duas hípicas, quadras poliesportivas, 

piscina com sombras naturais.  

 

Você pode se curtir adrenalina com bicicletas, 

caiaques, tirolesas, arvorismo, slackline, 

cavalgada, pesca. Os amantes da vida no 

campo podem aproveitar a Mini-Fazenda e 

passeio de charrete. 

 

Como o grande diferencial é a sua história, o 

Hotel traz um tour histórico pela sua 

construção, além de experiências imersivas na 

produção de cachaça e café, feitos na própria 

Fazenda. 









Apartamentos e Suítes 
 

O Hotel Histórico Fazenda Dona 

Carolina oferece 87 apartamentos 

luxo, com flexibilidade para 

acomodações single, double, triple ou 

conjugados, além de apartamentos 

adaptados para portadores de 

necessidades especiais.  

 

Todos com opção vista para 

montanha ou bosque.  

 

Possui ainda 8 suítes master com vista 

para montanha. 







Gastronomia 
 

O Hotel Histórico Fazenda Dona 

Carolina reúne o delicioso tempero da 

comida de fazenda aliado ao melhor 

da gastronomia em um cardápio feito 

cuidadosamente para você. 

 

Do começo do dia no Café do 

Bosque, passando pelo almoço e 

jantar nos restaurantes Seo Oscar, 

Cavalariça e Quiosque, chegando aos 

bares mais aconchegantes como o Bar 

do Piano, Bar da Piscina e a 

Cachaçaria, este último é o lugar 

perfeito para o seu evento. 



 Café do Bosque 

Cavalariça 

Seo Oscar 



 Restaurante Quiosque 

Bar da Piscina 

Bar do Piano 



Cachaçaria 
 

Ambiente diferenciado e único com 

Restaurante bar temático no piso e 

adega para envelhecimento da 

Cachaça Dona Carolina no piso 

inferior. 

 

É o espaço ideal para festas, jantares 

exclusivos com banda, dj´s, 

casamentos e confraternizações. 

 

Acomoda 250 pessoas, sendo 110 

interno, 40 na varanda e 100 na 

cobertura anexa. 



Centro de Eventos 
 

O novo Centro de Eventos te, 

capacidade para até 1000 pessoas, 

em uma área total de 3000m² 

distribuídos em várias opções de 

salas. Esta inserido em um local 

belíssimo em meio a árvores 

centenárias e vista para uma 

reserva de mata atlântica e para os 

piquetes da fazenda. 







Experiências 

Dona Carolina 
 

Experiências exclusivas e únicas 

que foram formatadas 

considerando o rico aspecto 

cultural que envolve todo o 

complexo do Hotel. Cachaçaria e 

Tour da Cachaça; Tour do Café, 

da plantação à degustação; eventos 

outdoor, como a Expedição Dona 

Carolina; Shows Temáticos; Pista 

On-Road e Pista Off-Road. 



Tour da Cachaça 
 

Conheça a cultura de uma tradição 

nacional, feita por nosso mestre 

cachaceiro. Um passeio pelo passo a 

passo da produção da Cachaça Dona 

Carolina, desde o plantio ao 

engarrafamento. Os participantes são 

guiados ao alambique de cobre, 

aprendem sobre a destilação do vinho da 

cana, o processo de armazenamento nas 

dornas de jequitibá rosa, que mantêm a 

cor, aroma e sabor autênticos. A etapa 

final de elaboração da cachaça é o 

envelhecimento em toneis de carvalho 

francês, importados da Éscócia, que 

garantem a qualidade dos Blends de 3 a 8 

anos, premiados e reconhecidos 

internacionalmente. 



Tour do Café 
 

No final do Século XIX, a Fazenda da 

Dona Carolina foi uma das principais 

produtoras de café da região, exportando 

para diversas partes do mundo. O Sr. Jair, 

Sobrinho neto do Seo Oscar, feitor da 

fazenda na época, inicia o tour com uma 

agradável caminhada em meio ao cafezal 

rumo à casa sede, datada de 1872. Os 

participantes passarão por estações 

preservadas: o centenário terreiro secador 

de café, que já foi cenário de filmes, a 

antiga tulha de armazenamento que hoje 

abrigam os restaurantes Seo Oscar e Salão 

das Cavalariças. No charmoso bar do 

Piano, encerramos com uma degustação 

do Café Artesanal Dona Carolina, servido 

por uma Barista.  

Um roteiro repleto de curiosidades. 





Show Histórias do Samba 

 Água de Benzê 
 

Uma viagem na história do gênero mais 
representativo da música brasileira: O Samba. Toda 
sua trajetória é interpretada em seus clássicos pelo 

Quinteto Água de Benzê e dançarinos que irão 
encantar o público, através do universo místico que 

envolve esse verdadeiro patrimônio nacional. 
 

Ficha Técnica 
Cavaquinho e vocais: Fabiano Pires 
Violão 7 Cordas e vocais: João Santt 

Voz e Violão: Paulinno 
Pandeiro, cuíca percussões gerais: 

 Cristiano Capodeferro 
Surdo, tanta e percussões gerais: Elton Cesar 
Ballet: Companhia Alex Morenno coreógrafo 
Repertório: Samba de Raiz, Choro e Gafieira 

Tempo de Show: 1h40min 





Show Vintage 

Banda Zica da Baile 
 

Festa, alegria e celebração traduz a essência do Show 

Vintage. A perfeita integração do clima contagiante dos 

bailes anos 60’s, 70’s, 80’s, 90’s com seus clássicos 

eletrizantes e os grandes hits atuais. Uma experiência 

dançante ao som contagiante da Banda Zica do Baile e 

seus dançarinos, com arranjos e performance de 

altíssima qualidade.  

Uma verdadeira viagem no túnel do tempo, é 

nitroglicerina pura! 

  

Ficha técnica 

Voz e saxofone: Rogerio Espírito Santo 

Guitarras: Digão Ferreira 

Contrabaixo: Miro Ferreira 

Bateria: Han Menezes 

Teclados: Dunga Nogueira 

Ballet: Companhia Alex Morenno coreógrafo 

Repertório: Soul Music, R&B, Disco Music, Pop Rock 

Tempo de Show: 1h40min 





Show Café de Raiz 

 
Café de Raiz é um trio de música brasileira que 

oferece ao ouvinte uma experiência agradável, 

sofisticada e única. Sua formação utiliza 

instrumentos como contrabaixo acústico, bateria, 

voz e violão que possuem um temperamento suave e 

sofisticado, perfeito para jantares, happy hours e 

reuniões em geral interpretando um repertório 

selecionadíssimo de grandes releituras de música 

popular brasileira levando ao público uma nostalgia 

agradável e a felicidade de poder ser "Brasileiro", na 

verdadeira raiz dessa palavra! 

 

Ficha Técnica 

Voz e Violão: Paulinno 

Bateria: Gustavo Bellingeri 

Contrabaixo Acústico: Fabiano Petrella (BiãoArtist) 

Repertório: Sambajazz, Bossa Nova, MPB 

Tempo de Show: 1h30min 





Show Tem Piano no Samba 

  
Os grandes Clássicos do Samba einterpretados 

de uma forma totalmente inusitada: Piano, Voz 

e Percussão. O show “Tem Piano no Samba” 

vem mostrar que é possível fazer a perfeita 

união de um instrumento clássico com as 

batucadas do brasileirismo Samba, oferecendo 

uma sonoridade e experiencia única, perfeita 

para reuniões descontraídas. 

  

Ficha Técnica 

Piano (acústico/elétrico): Dunga Nogueira 

Voz: Paulinho 

Percussão: Vinicius Ferreira 

Repertório: Samba, Bossa Nova 

Tempo de Show: 1h30min 





Pista On Road e  

Pista Off  Road 

   
Para uma experiência única e diferenciada, a pista 

Off-Road e On-Road do Hotel Histórico Fazenda 

Dona Carolina foi elaborado com travessia de 

trechos alagados, inclinações e descidas íngremes, 

pista de areia, pontes e vários outros obstáculos. 

Para aumentar esta experiência, o Hotel oferece 

um outro circuito asfaltado. 

 

 Além da adrenalina de testar os limites 

individuais, muitas empresas exploram na pista 

Off-Road várias atividades que auxiliam no 

desenvolvimento de habilidades essenciais ao 

mundo corporativo, como liderança, espírito de 

equipe, comunicação, integração, incentivo as 

vendas, cálculo de risco e tomada de decisões. 





Lembranças da Fazenda 

   
Os Doces Caseiros feitos artesanalmente que 

nos remetem a infância e lembranças de pessoas 

queridas. A Cachaça, reconhecida como 

produto exclusivo do Brasil, com registro de 

denominação de origem, se tornou um presente 

elegante e diferenciado. A Cachaça Dona 

Carolina é premiada, envelhecida em tonéis de 

carvalho e conta com diversos blends e podem 

ser adquiridas em diferentes embalagens. O 

Café Dona Carolina, colhido apenas uma vez ao 

ano, o nosso café passa por secagem de 15 a 30 

dias onde é feita a remoção de casca, seguida de 

torrefação e moagem. Após degustações que 

atestam a qualidade, é embalado à vácuo para 

manter características de sabor caroma. Esses 

presentes podem ser adquiridos separadamente 

ou através de diversas opções de kits. 
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Redes Sociais 



Contate-nos 

   
Departamento Comercial e Eventos 

 

(11) 3255-9499 

 3120-9699 

comercial@donacarolina.com.br 

 




