
TURISMO RURAL NO DF - ROTEIROS 

Araras Hotel Fazenda 

 

Localizado a 110 km de Brasília-DF e 39 km de Formosa-GO. 

Atividades: 

Hospedagem 

Cavalo / Charrete 

Piscina 

Pesque e pague 

Eventos 

Atividade Pedagógica 

Turismo de Aventura 

Educação Ambiental 

Trilha Ecológica 

Observação de Pássaros 

Produção Associada 

Restaurante 

Museu 

Endereço:  

BR 020 km 36 à esquerda 11 km - Fazenda Araras - Formosa-GO 

Contato: 

Central de reservas Brasília: (61) 32255011 / 32265067 / 96180655 



Hotel Fazenda Araras (Sede): (0XX61) 35035011 / 35035516 / 99849274 

www.hotelfazendaararas.com.br  

contato@hotelfazendaararas.com.br  

Central de Reservas Brasília: Segunda a sexta-feira 8 às 18h, Sábados 8:30 às 12:30h 

Hotel Fazenda Araras (Sede): atendimento diário mediante reserva. 

 

Hotel Fazenda Águas Emendadas 

 

O Hotel Fazenda está localizado a 55 km da Rodoviária Central de Brasília, na área de influência 

da Estação Ecológica Águas Emendadas, onde nascem vários córregos que contribuem para a 

formação das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul: a Amazônica, a do São 

Francisco e a do Prata.   

Atividades: 

Hospedagem 

Piscina 

Restaurante 

Passeio a cavalo 

Eventos 

Contato: 

(61) 3500.6060 / 3500.6061 / 9134.7572 

www.aguasemendadas.com.br  

Funcionamento: todos os dias do ano. 

 



Hotel Fazenda Sol Nascente 

 

O sítio Sol Nascente é uma propriedade com 17 ha, localizada no município de Planaltina/DF. 

Atividades: 

Passeio a cavalo 

Charrete 

Ping-Pong 

Riacho 

Campo de Futebol 

Trilhas ecológicas 

Pesque-Pague 

Pesca Esportiva 

Restaurante Rural 

Projetos: Sítio Pedagógico e Rota das Árvores 

Endereço: 

O acesso é feito pela BR 020 e DF 335. Localiza-se próximo ao Centro de Pesquisa da Embrapa 

– CPAC e o Campus Universitário da UPIS. 

Contato: 

(61) 3501 0096 / 9668-7094 

http://www.hotelfazendasolnascente.com.br  

pesquepaguesolnascente@gmail.com  

Funcionamento: todos os dias de 08:00 ás 17:00 horas 



Hotel Fazenda Vale do Arco-Íris 

 

O Hotel Fazenda Vale do Arco-Íris fica localizado a 25 km da cidade do Novo Gama, um local 

onde você poderá desfrutar do aconchego de um belo vale com cachoeiras, piscinas, cavalos, 

pescaria, trilhas e uma boa comida mineira e goiana. 

Atividades: 

Cachoeiras 

Trilhas com guia 

Piscinas e sauna 

Cavalos 

Pesca esportiva e pesque pague 

Futebol de grama e vôlei de areia 

Playground com casinha de boneca 

Auditório para 100 pessoas 

Caiaques 

Ping pong e sinuca 

Fogueira 

Restaurante com comida típica mineira e goiana. 

Endereço: 

Escritório em Brasília: Shis qi 09 bloco a sala 106 lago sul Brasília/DF  

Contato: 

(61) 3366-3927 / 9983-9759 



www.hotelfazenda-arcoiris.com.br 

contato@hotelfazenda-arcoiris.com.br  

Funcionamento: de sexta feira a partir das 16:00 a domingo as 16:00h e nos feriados 

  

Rancho Aguilhada 

 

Área com 55 hectares rodeada de pinheiros, com pastagem, reflorestamento de matas nativas, 

criação de gado de leite, corte, e cavalo. 

Atividades: 

Visita à horta 

Passeio a cavalo 

Lida com gado 

Trilha ecológica 

Touro mecânico caipira 

Vendas de produtos locais 

Refeitório com cozinha completa 

Lanchonete 

Biblioteca 

Endereço: 

BR 251 KM 34/35 Colônia Agrícola Aguilhada, Sítio Nº 07 – São Sebastião-DF  

Caixa Postal: 11299 – CEP: 71691-970 

Contato: 



(61) 9987-0553 

(61) 9987-5881 

(61) 9682-0805 

Funcionamento: 09:00 às 17:00 hs - quinta-feira a domingo 

 

Recanto Pedra Grande 

 

Situado a 150 km de Brasília, no Município de Formosa - GO, Distrito de Santa Rosa - Vale do 

Paranã (UNESCO - Organização das Nações Unidas Para Educação e Cultura - Reserva da 

Biosfera do Cerrado - GO - Fase II - Roteiro Caminho da Biosfera. 

Atividades: 

Restaurante Rural 

Hospedagem 

Observação de Aves 

Canoa 

Pesca 

Trilhas 

Cavalos 

Charrete  

Endereço: 

Saindo por Sobradinho, siga pela BR-020 até o trevo para Santa Rosa, então pegue a BR 

estadual 468. 

Contato: 



(61) 32241397/96732493/96732293 

pousada@recantopedragrande.com.br 

www.recantopedragrande.com.br 

Funcionamento: todos os dias 

 

RM Hotel Fazenda 

 

Localizado no Núcleo Rural de Sobradinho a 34 km da rodoviária (Centro de Brasília), o RM 

Hotel Fazenda dispõe de diversas opções de lazer, alem do contato direto com toda a beleza 

do cerrado. 

Atividades: 

Arvorismo 

Trilha para cachoeira 

Salão de jogos 

Quadras de vôlei e futebol 

Parque aquático com seis piscinas, duas com toboágua 

Mini zôo 

Passeio no búfalo 

Passeio no pônei 

Passeio a cavalo 

Museu dos escravos 

Mini golfe  



Endereço: 

Núcleo Rural Sobradinho a 34 Km da rodoviária do Plano Piloto 

Contato: 

(61) 3034 3434, 30344010 

www.rmhotelfazenda.com.br  

atendimento@rmhotelfazenda.com.br   

Funcionamento: Day use e hospedagem 

 

Fazenda Velha 

 

A Fazenda Velha é um acervo vivo do Brasil Colônia e um símbolo da ocupação da região 

Centro-Oeste. Está situada no Planalto Goiano, dentro dos limites do Distrito Federal, entre a 

cidade de Paranoá, Planaltina e Sobradinho - a 35 quilômetros da rodoviária do Plano Piloto e 

18 quilômetros da Ponte JK. A casa sede, construída em 1884, traduz muito da história do 

homem no Planalto Central. 

Atividades: 

Cenário histórico (casa museu, casa da rapadura, casa de farinha, capela, etc) 

Restaurante 

Lanchonete 

Cafeteria 

Passeio de charrete, a cavalo 

Piscina 

Toboágua 



Parque infantil 

Quadra 

Sala para treinamento 

Pesca recreativa 

Trilha interpretativa 

Endereço: 

DF 250 9,5km - Quinhão 8, Núcleo Rural Capão da Erva - Sobradinho - DF 

Contato: 

www.fazendavelha.com 

fazendavelha@terra.com.br  

Telefone: (61)3202-1884 / 9333-1159  

Funcionamento: 

Segunda a  domingo – das 10hs às 17hs – reservas antecipadas de 7  dias - para eventos em 

geral, mínimo 30 pessoas ou sob consulta. 

 

Rancho Paraná 

 

O Rancho Paraná está localizado no INCRA 06, estrada para Brazlândia, próximo à Escola do 

Incra 06, às margens do Lago Descoberto, a 45 km do plano piloto. Além de desfrutar do 

contato com a natureza, os visitantes podem saborear uma deliciosa comida caseira, sabor 

rural, com verduras da região e sobremesa com frutas da estação.  

Atividades: 

Restaurante rural 



Pesque pague 

Produção e venda de flores tropicais 

Endereço: 

Chácara 3/293 - Incra 06 - Núcleo Rural Alexandre Gusmão - Brazlândia - DF 

Contato: 

(61) 3540-1144 / 3540-1020 / 7811-5890 / 7811-5889 / 7813-4007 

www.ranchoparana.com.br 

ranchoparana@terra.com.br  

Funcionamento: de terça a domingo das 9:00 as 18: horas. 

 

Fazenda Recreio Dinizlândia 

 

A Fazenda Recreio Dinizlândia está localizada na área rural de Ceilândia, a 2,5 km do seu 

centro, 9 km do centro de Taguatinga, 27 km da rodoviária de Brasília. Na Fazendinha pode-se 

encontrar comida típica da roça feita no fogão a lenha, parque com brinquedos radicais, pista 

de cartcross, animais de pequeno porte, cavalos, pôneis, piscinas infanto-juvenil, redário, 

campo de futebol. Além disso de 2ª a 6ª feira, a fazendinha desenvolve projetos pedagógicos e 

recreativos com alunos das escolas públicas e particulares. 

Atividades: 

Restaurante 

Sítio Pedagógico (Projeto Brincando com a Física, Educação Ambiental, Brincando na roça) 

Locação do campo de futebol society 

Locação do espaço para eventos 



Colônia de férias 

Serestas 

Shows 

Endereço: 

Estrada da Feira do Produtor, chácara 142 - Parque Sol Nascente Ceilândia DF 

Contato: 

(61) 3377-0730 / 9969-6218 / 8138-9330 

www.dinizlandia.com 

Funcionamento: Sábado, Domingo e Feriado das 10 às 17 horas 

 

Rancho Canabrava 

 

No Rancho Canabrava os visitantes encontram os pratos mais tradicionais da cozinha mineira e 

brasileira servidos no fogão a lenha, com aquele gostinho da fazenda. O Rancho Canabrava 

tem várias atividades para as crianças, como arvorismo infantil, casinha de boneca, 

parquinhos, além de passeio de charrete e a cavalo.  

Atividades: 

Restaurante 

Turismo de aventura 

Arvorismo adulto e infantil 

Charrete e cavalos 

Eventos 

Atividade pedagógica 



Parque 

Trilha Ecológica 

Endereço: 

Região administrativa: Sobradinho I. Endereço: Chácara 46 – Núcleo Rural Sobradinho I 

Contato: 

(61) 3591-1694 / 3034-3329 

www.ranchocanabrava.com.br 

Funcionamento: 

De quinta-feira a domingo e feriados - sempre das 12:00 às 16:30. Quintas e sextas buffet a 

quilo. Sábados, domingos e feriados buffet com sobremesa inclusa, preço por pessoa. 

 

Solar da Águia 

 

O Solar da Águia fica na região de Santa Maria na DF-001 – km 43 – Lote 04 – após a estação 

de rádio e transmissão da Marinha – Área Alfa.  São 20 hectares de Mata Preservada – 50% de 

mata do cerrado com muitas espécies de plantas medicinais – 20% de mata ciliar, com o 

bosque da meditação e várias pinguelas sobre o riacho, terminando em uma refrescante 

cascata. Nos restantes 30%, gado, cavalos, avestruzes, periquitos e um belo pomar com muitas 

árvores frutíferas. Comida caseira servida no fogão à lenha no restaurante rústico. 

Atividades: 

Turismo ecológico 

Restaurante 

Camping 

Trilhas ecológicas 



Piscinas. 

Contato: 

(61) 3395-1750 / 9907-2965 

www.brasiliatur.com.br/solardaaguia 

solardaaguia@hotmail.com.br  

Funcionamento: Aberto das 09:00 às 17:00hs, sábados, domingos e feriados 

  

Sitio Pinheiros 

 

Situado a 45 km da antiga rodoferroviária do Plano Piloto, o Sítio Pinheiros tem uma estrutura 

aconchegante que foi construída com a preocupação de utilizar materiais menos agressivos a 

natureza, tais como: tijolo de solo cimento, eucalipto tratado, tinta a base de terra; e criar 

filtros naturais para reaproveitamento da água das pias e chuveiro e para tratamento do 

esgoto no próprio local. 

Culinária rural - receitas que privilegiam os frutos cultivados no local, permitindo que crianças 

e adultos se deliciem com pratos praticamente orgânicos e muito saudáveis.  

Atividades: 

Atividades pedagógicas com foco em meio ambiente 

Piscinas 

Casa na árvore 

Parquinho (com igrejinha, hospitalzinho, escolinha, casinhas) 

Cama elástica 

Tirolesa 



Sinuca 

Lago 

Vacas, galinhas e patos. 

Horta orgânica 

Campo de futebol e vôlei 

Frutas da estação no pé 

Chalés para hospedagem 

Cursos: 

Ecodesign 

Agrofloresta 

Comunicação Ambiental 

Corrida de Orientação 

Adestramento de Cães 

Culinária Ancestral 

Endereço: 

Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Lote 1/20 - Brazlândia, DF 

Contato: 

(61) 8115 0302 / (61) 81911601 

www.sitiopinheiros.com.br 

Funcionamento: todos os dias mediante reserva 

 

Fonte: RURALTUR – Sindicato do Turismo Rural e Ecológico do DF 

 

 


