• Como chegar ao PARQUE BRASIL RAFT?
O Brasil Raft Park está localizado no interior do município de Três Coroas e o acesso se dá
através de uma estrada local, chamada por alguns de Estrada Geral Linha Café, por outros de
Estrada das Laranjeiras.
Por isso você não vai localizar o Park através de um endereço no seu GPS.
Três formas de localizar o Brasil Raft Park:
1) Chegando em Três Coroas, pela RS115, vindo de Taquara/Três Coroas, você vai passar
o pórtico da cidade, passar as duas primeiras rótulas e entrar à direita na terceira rótula.
No mesmo lado, em seguida ao trevo, existe um posto de combustíveis da bandeira
Charrua. Ao entrar nessa estrada, você vai seguir por aproximadamente 10km, com várias
placas sinalizando locais turísticos da região, inclusive o Brasil Raft Park. A entrada do Park
é do lado esquerdo da estrada e existe um outdoor junto à mesma.

2) Chegando em Três Coroas, pela RS115, vindo de Gramado/Três Coroas, você vai passar
pelo pedágio, logo em seguida uma lombada eletrônica (controlador de velocidade)
passando um posto de combustivel da bandeira Charrua a sua esquerda, em seguida ao
posto, existe um trevo entrar neste trevo a esquerda em uma estrada. Ao entrar nessa
estrada, você vai seguir por aproximadamente 11km, com várias placas sinalizando locais
turísticos da região, inclusive o Brasil Raft Park. A entrada do Park é do lado esquerdo da
estrada e existe um outdoor junto à mesma.

3) Se você quer tentar usar o seu GPS, pode fazer isso de duas maneiras:
a. Procurando em Pontos de Interesse (PIs); em alguns mapas, dependendo do GPS, o
Brasil Raft Park está cadastrado;
b. Cadastrando as coordenadas geográficas, ver abaixo, conforme está configurado seu
GPS:
• Latitude SUL: 29° 25’ 42,6’’ Longitude OESTE: 50° 45’ 58,5” ou
• Latitude SUL: -29,42851 Longitude OESTE: -50,76625
• UTM: 22 J 0522672
6744515

Caso tenha dificuldades para localizar o Brasil Raft Park no dia do seu passeio você poderá
ligar ao atendimento do parque 0xx5135013672 e solicitar ajuda.

