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Primavera no Vale dos Vinhedos 
Estação Primavera em Bento 

De 12 de setembro a 16 de novembro 
 
Eventos Especiais 
 
Passeio Ciclístico de Primavera no Vale dos Vinhedos 
Como já é tradição, o Vale dos Vinhedos recebe a primavera com um passeio ciclístico em 
meio as belezas da estação. Com percurso de aproximadamente 5km, pessoas de todas as 
idades pedalam juntas pelo roteiro, degustando suco de uva e concorrendo a inúmeros 
prêmios. 
Data: 12 de outubro de 2014 
Horário:  
- Saída: às 9h em frente a Sede da Aprovale; 
- Chegada: no Hotel Villa Michelon com distribuição de brindes e sorteio de bicicletas e 
hospedagens; 
Público: por não se tratar de competição, pessoas de todas as idades podem participar; 
Valor: Gratuito 
Inscrições: Jamar Cia do Esporte (54.3055.2675), Aprovale (54.3451.9601) e Hotel Villa 
Michelon (54.2102.1800) 
 

 
Vinícolas e vinhos 
 
Vinhos Larentis 
Além da tradicional visita com degustação, oferecerá o Piquenique nos Vinhedos, onde os 
visitantes poderão saborear os produtos da Larentis (Vinhos ou Espumantes) acompanhados 
de uma cesta de vime com tabua de frios, geleias e pão da nona. 
Data: durante a primavera e o verão – reserve a sua data com a Larentis. Mínimo de 2 e 
máximo de 25 pessoas. 
Valor: R$ 45 por pessoa 
Informações e reservas: 54.3453.6469 ou larentis@larentis.com.br 
 
Casa Valduga – My Exclusive Champenoise – Elabore seu espumante personalizado 
Vivencie intensamente o poder de ser enólogo do seu próprio espumante. Hospede-se no 
coração da Casa Valduga e elabore individualmente seu espumante.  
Verifique pacote completo com hospedagem e visita aos empreendimentos da Famiglia 
Valduga! 
Datas: de 25 a 28 de setembro / de 09 a 12 de outubro 
Informações e reservas: 54.2105.3154 ou reservas@villavalduga.com.br 
 
Curso Sabores do Mundo do Vinho na Casa Valduga 
O curso Segredos do Mundo do Vinho apresenta a seus participantes noções básicas sobre a 
produção, degustação e serviço do vinho, nas dependências da Casa Valduga. 
Datas: 01 e 15 de novembro 
Local: Casa Valduga, no Vale dos Vinhedos 
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Informações e reservas: O curso deve ser agendado através do telefone 54.2105.3154 ou pelo 
e-mail eventos@villavalduga.com.br 
 
Lídio Carraro Vinícola Boutique 
Atendimento das 8h às 18h sem fechar ao meio dia com degustação dos Vinhos Licenciados da 
Copa do Mundo. 
Mediante reserva realizam jantares harmonizados com os vinhos Lidio Carraro. 
Informações e reservas: atendimento@lidiocarraro.com  ou pelo fone 54.2105.2555 

 
Gastronomia 
 
Jantares Harmonizados Villa Valduga 
A Villa Valduga oferecerá a seus hospedes e visitantes jantares harmonizados. São pratos 
especialmente desenvolvido pelos chefs da casa, harmonizados com os vinhos da Casa 
Valduga. Reserve a sua vaga. 
Datas: 21 e 27 de setembro / 11 de outubro 
Informações e reservas: 54.2105.3154 ou reservas@villavalduga.com.br 
 
Restaurante Valle Rustico 
Confira cardápio de primavera com sugestões de harmonização. 
Antepasto - Pequenas porções para provocar seu paladar e preparar seu corpo.  
Harmonizado com Don Giovani Brut * 
Entrada 
Calza Chardonnay 2012 * 
Creme de abóbora ao vinho branco e ervas; * 
Folhas com lascas de queijo vaccino romano;  
Folhas orgânicas com creme balsâmico de mel de flores do mato;  
Primeiro Prato 
Dal Pizzol Pinot Noir 2013 * 
Risoto de cogumelos frescos do Vale dos Vinhedos; * 
Risoto de linguiça defumada com funcho; 
Risoto de camarão e alho poro; 
Segundo Prato 
Almaúnica Syrah 2011* 
Picanha de cordeiro com chutney de beterraba; * 
Bife de Chorizo marinado no chimi churri;  
Javali desossado com molho do assado;  
Tainha defumada em folha de laranjeira em creme verde e farofa de castanha do Pará. 
Sobremesas de Inverno - Todas feitas em casa com muito carinho para adoçar sua despedida... 
Crocante com doce de leite, sorvete de creme e canela, raspas de chocolate e especiarias; 
Maçã flambada em bergamoncello com sorvete de canela; 
Sorvete de iogurte natural com amoras silvestres;  
Pien de doce de leite assado, farofa de amendoim com sorvete de creme e canela;  
Harmonizado com Aurora colheita tardia. * 
*Sugestão de harmonização 
Todos os ingredientes do Restaurante Valle Rustico são produzidos no próprio restaurante ou 
em produtores locais. Portanto, o cardápio pode sofrer alterações de acordo com a estação ou 
disponibilidade de ingredientes. 
Aberto de quarta a sábado para jantar e domingos para almoço. 
Informações e reservas pelos telefones: 54.3459.1162 e 54.8123.0080  
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Pacotes de hospedagem 
 
Semana Farroupilha e Dia do Gaúcho no Villa Michelon 
Período: de 19 a 21 de setembro – 2 diárias (sexta-feira a domingo)  
O Pacote Inclui: 
• Café da manhã; 
• Meia pensão – jantar (sendo sábado jantar gaúcho); 
• Programação infantil em todo o período; 
• Mate durante a estada é por nossa conta. 
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br – 
www.villamichelon.com.br 

 
Dia das crianças no Villa Michelon 
Período: de 10 a 12 de outubro – 2 diárias (de sexta-feira a domingo)  
Pacote inclui: 
• Café da manhã. 
• Meia pensão – jantar.  
• Programação infantil em todo o período. 
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br – 
www.villamichelon.com.br 
 
Feriado de Proclamação da República no Villa Michelon 
Período: de 14 a 16 de novembro – 02 diárias (6ª feira a domingo) 
Pacote inclui: 
• Café da manhã. 
• Meia pensão – jantar.  
• Programação infantil em todo o período. 
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br – 
www.villamichelon.com.br 
 
Pacote final de semana no Vale dos Vinhedos – Hotel Villa Michelon 
Período: de 01 de agosto a 14 de dezembro  –  02 diárias (de sexta-feira a domingo ou sábado 
a segunda-feira, exceto períodos com pacotes especiais) 
Pacote inclui: 
• Café da manhã; 
• Meia pensão – jantar; 
• Programação infantil em todo o período. 
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br – 
www.villamichelon.com.br 
 
Pacote noite de núpcias no Villa Michelon 
Período: de 01 de agosto a 20 de dezembro - 01 diária a escolher 
Pacote inclui: 
• Café da manhã; 
• Cesta de frutas; 
• 01 espumante por apartamento; 
• Decoração romântica no apartamento; 
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Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br – 
www.villamichelon.com.br 

 
Degustação de vinhos do Vale dos Vinhedos no Villa Michelon 
Período:  de 12 de setembro a 16 de novembro  –  aos sábados 
Horário: 18h30min às 20h30min 
Local: Recepção do hotel 
Público: hóspedes 
Vagas: 40 
Gratuito 
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br – 
www.villamichelon.com.br 
 
Degustação de biscoitos, Biscotteria Itallinni no Villa Michelon 
Período: :  de 12 de setembro a 16 de novembro  – aos sábados 
Horário: 18h30min às 20h30min 
Local: recepção do hotel 
Público: hóspedes 
Gratuito 
 

Pacote de primavera Pousada Florenza 
Período: de 12 A  14 /09/ 2014 - 03 Dias 
O pacote inclui: 
- 02 pernoites na Pousada Florenza com café da manhã em Bento Gonçalves; 
- Transporte para todos os passeios citados no programa;  
- Guia da Vanius Turismo cadastrado na Cadastur;  
- Ingresso ao passeio de Maria Fumaça. 
 
Pacote não inclui. 
- Ingressos aos locais visitados, exceto Maria Fumaça, extras na hospedagem, refeições fora da 
programação, bebidas e passeios opcionais. 
 
Vale dos Vinhedos. 
Neste roteiro há um vale mágico onde o visitante encontrará excelentes vinhos de cantinas 
familiares. Além da paisagem que embeleza estes caminhos o visitante irá conhecer e degustar 
produtos variados. Poderá conhecer o processo de produção dos vinhos e seus derivados.    
 
Maria Fumaça “Um Retorno ao Passado”, com degustação de suco, vinho, espumante, show 
italiano, gaúcho, teatro, repentista e outras atrações. Em seguida visitaremos o show room e 
varejo da Tramontina, loja de produtos coloniais e malharias.  
Vale do Rio das Antas.  
Visitaremos um vale que faz parte de um dos trajetos mais sinuosos da Rota Uva e Vinho, com 
lindas paisagens, trilha, belvedere, com belíssima vista do vale e degustação de produtos 
coloniais. Em seguida visitaremos um vinícola com uma das maiores tecnologias, considerada 
uma das maiores empresas em área construída da América Latina, com degustação e varejo.  
Valores: O valor do pacote depende do número de pessoas. Ficando 03 pernoites a 04 diária é 
de cortesia. 
A Vanius Turismo estará aguardando você na chegada em Bento Gonçalves, conforme horário 
estabelecido no programa e atendimento de nosso serviço receptivo.  
Informações e reservas: 54.3453.1006 ou 54.9997.7820 - reservas@pousadaflorenza.com.br - 
www.pousadaflorenza.com.br 
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Villa Valduga - De 19 a 21 de setembro – Pacote especial “Semana Farroupilha”  
Programação: 
Sexta-feira 
14h - Check-in 
18h - Welcome Drink (18h às 23h) 
21h - Jantar Receptivo (bebidas não inclusas) 
Sábado 
09h30 - Curso de Vinhos - Especial Rio Grande do Sul 
16h30 - Mateada Parque Vivatto com apresentação especial 
21h - Jantar Harmonizado - Terroir Campanha (bebidas inclusas) 
Domingo  
12h - Check-out 
Incluso neste pacote: 
Hospedagem com duas diárias para casal 
Brinde especial no apartamento 
Café da manhã servido diariamente ao som de pianista 
Informações e reservas: 54.2105.3154 ou reservas@villavalduga.com.br 
 

Villa Valduga - De 31 de outubro a 02 de novembro – Programação Especial “Brinde a 
Primavera” 
Sexta-feira  
14h - Check-in 
18h - Welcome Drink especial (18h às 20h) 
21h - Jantar Receptivo (bebidas não inclusas) 
Sábado  
09h30 - Curso Segredos do Mundo do Vinho - Elaboração e Degustação 
13h - Almoço Típico Italiano (bebidas não inclusas) 
18h30 - Curso Sabores do Mundo do Vinho - Serviço e Harmonização 
20h30 – Jantar Harmonizado (bebidas inclusas) 
Domingo  
12h - Check-out 
Incluso neste pacote 
 
Hospedagem para duas diárias para casal 
Brinde especial no apartamento  
Café da manhã servido diariamente ao som de pianista 
Informações e reservas: 54.2105.3154 ou reservas@villavalduga.com.br 

 
Villa Valduga - De 14 a 16 de novembro – Pacote especial “O Vale dos Vinhedos pelo 
seu melhor ângulo” (expedição fotográfica) 
Sexta-feira  
14h - Check-in 
18h - Welcome Drink especial (bebidas inclusas) 
21h - Jantar Receptivo (bebidas não inclusas) 
Sábado  
 10h - Saída para expedição fotográfica acompanhado de fotógrafo profissional 
 14h - Almoço Casa Madeira (bebidas não inclusas) 
 18h30 - Curso Sabores do Mundo do Vinho - Serviço e Harmonização, Terroir Leopoldina 
20h30 – Jantar Harmonizado (bebidas inclusas) 
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Domingo 
 09h30 - Curso Segredos do Mundo do Vinho - Elaboração e Degustação (opcional) 
 12h - Check-out 
Incluso neste pacote 
Hospedagem para duas diárias para casal 
Brinde especial no apartamento  
Transporte para sessão de fotos  
Acompanhamento e orientação de um fotógrafo profissional durante a sessão de fotos 
Café da manhã servido diariamente ao som de pianista 
Informações e reservas: 54.2105.3154 ou reservas@villavalduga.com.br 

 
Passeios especiais 
 
Promoções especiais Maria Fumaça 
 
Maria Fumaça para a Melhor Idade 
São lugares e pessoas especiais que transformam cada momento único em uma lembrança 
inesquecível. Se você tem mais de 60 anos, aproveite a oportunidade de encantar-se com a 
alegria da nossa terra e com a experiência de viajar com o trem Maria Fumaça com um preço 
mais do que especial. 
Maria Fumaça + Epopeia Italiana por apenas R$ 40,00 por pessoa 
*Promoção válida para todo o Brasil durante os meses de agosto e setembro de 2014, exceto 
feriados e datas próximas. Consultar disponibilidade. É necessário apresentar documento de 
identificação.    
 
Promoção Mês do Professor - Um passeio que vale nota máxima! 
Não há nada melhor do que conhecer e ensinar a história da nossa terra! É por isso que, 
durante os meses de agosto e setembro, os professores terão tarifa promocional para 
embarcar nessa viagem ao passado.  
Passeio de Maria Fumaça + Epopeia Italiana por apenas R$ 40,00 
*Promoção válida para todo o Brasil durante os meses de agosto e setembro de 2014, exceto 
feriados e datas próximas. Consultar disponibilidade. Promoção válida para professores 
mediante comprovação de exercício da atividade 
  
Tour Enogastronomia no Vale dos Vinhedos 
A Giordani Turismo aproveita a estação das flores para sugerir um passeio que tem tudo ver 
com o período: Enogastronomia no Vale dos Vinhedos! O tour de inteiro proporciona aos 
turistas visitas a diversos estabelecimentos gastronômicos situados neste que já foi eleito um 
dos 10 melhores destinos de enoturismo do mundo!  Uma experiência gastronômica única na 
Terra do Vinho! 
 
O mais famoso destino enoturístico do Brasil, composto por mais de trinta vinícolas, encanta 
visitantes com diferentes propriedades gastronômicas.  
- O passeio inicia com uma visita a menor queijaria do Rio Grande do Sul.  
- A próxima delícia produzida no Vale dos Vinhedos que você poderá saborear são biscoitos 
artesanais que se destacam ainda pela rotulagem elegante e são os primeiros biscoitos que 
possuem em seu contrarrótulo indicações de harmonização com vinho.  
- A Lídio Carraro, uma vinícola boutique familiar que trabalha apenas com vinhos Premium e 
Top Premium, nos recepcionará para degustarmos o Vinho da Copa 2014.  
- O almoço será realizado em uma Trattoria, em italiano significa restaurante de comida 
caseira.  
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- À tarde o passeio continua com visita a uma vivenda de chocolates artesanais e a uma 
delicatessen que elabora geleias, doces e vinagres Balsâmicos à base de vinho com sabores 
que vão transportar você para a autêntica culinária dos colonizadores italianos.  
- Um parque construído em uma centenária casa completa o roteiro, entre os diversos 
produtos vai ser difícil resistir aos sorvetes e chocolates.  
- Para finalizar, visita a Vinícola Marco Luigi situada em frente à Capela das Neves - construída 
com vinho - onde se conhecerá uma cave esculpida diretamente na pedra. 
Duração: dia todo 
Saídas diárias: 10h – R$ 289,00 por pessoa 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


