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Primavera no Vale dos Vinhedos 
Estação Primavera em Bento 

De 11 de setembro a 15 de novembro 
 
Eventos especiais  
 
Passeio Ciclístico de Primavera no Vale dos Vinhedos 
Data: 18 de outubro  
Horário: saída as 09h. Chegada prevista para as 11h30min 
Local de saída: em frente a sede da Aprovale/Centro de Informações Turísticas – acesso 
principal ao Vale dos Vinhedos 
Local de chegada: Hotel Villa Michelon 
Distância percorrida: aproximadamente 5.3 km 
Terreno: 3.3 km de terreno plaino asfaltado e 2 km de subidas também em terreno asfaltado. 
Programação de paradas: após a largada o grupo fará uma parada na vinícola Torcello e na 
Vinícola Almaúnica, para degustação de suco de uva e água. 
Público alvo: por não se tratar de competição, e sim de passeio para diversão, confraternização 
e contemplação da paisagem, pessoas de todas as idades são bem vindas. Sugerimos que o 
participante não tenha históricos de problemas de saúde cuja prática de esporte não seja 
recomendada.  
Valor do passeio: Gratuito 
Outras informações: no local de chegada haverá sorteio de brindes diversos, sorteio de 
hospedagens no Villa Michelon e sorteio de 1 bicicleta Jamar Cia do Esporte. Também serão 
premiadas a família de maior número de participantes, o participante mais velho e o 
participante mais novo. 
Realização: Hotel Villa Michelon, Jamar Cia do Esporte.  
Informações e inscrições: 54.2102.1800 (Hotel Villa Michelon) ou 54.3451.9601 (Aprovale) 
 
Pedal do Vinho no Vale dos Vinhedos 
Data: 15 de novembro – encerramento da Primavera no Vale dos Vinhedos 
Programação completa em breve! 
 
Fenachamp – A Festa do Espumante Brasileiro 
Período: de 01 a 25 de outubro – as sextas, sábados e domingos. 
Horário: Sextas-feiras, das 18h às 24h. Sábados, das 15h às 22h30min. Domingos, das 11h às 
20h30min. 
Local: Parque da Fenachamp em Garibaldi. 
Valores: Bilheteria: R$ 10. Antecipado: R$ 7,50. Idosos e Estudantes: R$ 5. Crianças até 10 anos 
não pagam. Ingresso Estacionamento: R$ 10. Passaporte individual: R$ 90 (ingresso que 
permite acesso à Fenachamp em todos os dias da festa. Incluso: passaporte além do acesso ao 
estacionamento). 
Programação: a Fenachamp, uma das festas mais tradicionais da região, comemora a 
qualidade do espumante brasileiro, na capital brasileira da bebida. As vinícolas da região 
estarão todas reunidas em um mesmo espaço, oferecendo a bebida aos participantes da festa, 
além de possibilidades gastronômicas, exposições da agroindústria e shows para os mais 
diversos gostos. Para conferir a programação completa, acesse: www.fenachamp.com.br 
Informações: 54.3462.1419 e 54.3462.6779 

http://www.fenachamp.com.br/
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Eventos culturais e comunitários 
 
Passeio Cultural – Roteiro Cultural Ricordi d’Itália 
Data: disponível durante toda a programação. Agende seu horário. Mínimo de 6 participantes. 
Acontece pela manhã, com saída as 08h30min. Duração de 3 horas. 
Descrição: deslocamento de Carroças & Carretos típicos dos imigrantes italianos pelas 
encantadoras paisagens do Vale dos Vinhedos. Visita à vinícolas centenárias, ruínas e muita 
história. Degustação de vinhos e sucos da região. 
Local de início do passeio: Capela Nossa Senhora da Glória, linha 40 da Leopoldina, no Vale dos 
Vinhedos. 
Valores: variam de acordo com o numero de pessoas. Entre em contato e informe-se. 
Realização: Circolo Trentino, Trentino Promozioni e Roteiro Cultural Ricordi D’Itália. 
Informações e reservas: fone/WhatsApp 54.9142.7711 ou e-mail 
circolotrentinobento@gmail.com 
 
IV Mérica Mérica MagnaBento – 140 Anos da Imigração Italiana 
Data: 11 de outubro 
Horário: saída as 09h 
Local de saída: saída no lote nº 1, divisa de Bento com Garibaldi. Encerra no Bairro Santo 
Antão.  
Programação: Caminhada enogastronomica com apresentação de coros típicos italianos, 
apresentações artísticas, relato sobre a história dos primeiros colonizadores de Bento 
Gonçalves, comidas típicas da região, vinho e muito mais.  
Realização: Circolo Trentino Bento Gonçalves – Famiglia Trentina di Santo Antão 
Ingressos: com as entidades realizadoras ou no Centro de Informações Turísticas do Vale dos 
Vinhedos 
Informações: Sandro Giordani  54.9142.7711 ou Ineri Copat 54.9137.1001 
 
Festa em Honra a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia 
Data: 18 de outubro 
Horário: a partir das 11h 
Local: Comunidade o Bairro Vinosul – Vale dos Vinhedos 
Programação: será realizada missa na igreja da comunidade e após almoço festivo. Cardápio e 
ingressos disponíveis em breve. 
 
Festa Capela das Almas  
Data: 08 de novembro 
Horário: a partir das 11h 
Local: Comunidade 6 da Leopoldina - Vale dos Vinhedos 
Programação: será realizada missa na igreja da comunidade e após almoço festivo. Cardápio e 
ingressos disponíveis em breve. 
 
Passeios Noturnos de Maria Fumaça 
Passeio turístico cultural de trem a vapor que passa pelas cidades de Bento Gonçalves, 
Garibaldi e Carlos Barbosa. Na primavera, além do tradicional passeio realizado durante o dia, 
confira disponibilidade de participação em passeios noturnos. Datas previstas: 
- 10 de outubro: às 18h40min - percurso de Bento Gonçalves para Carlos Barbosa. 
- 10 de outubro: às 20h40min - percurso de Carlos Barbosa para Bento Gonçalves.  

mailto:circolotrentinobento@gmail.com
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- 07 de novembro: às 18h40min - percurso de Bento Gonçalves para Carlos Barbosa. 
- 07 de novembro: às 20h40min – percurso de Carlos Barbosa para Bento Gonçalves. 
Duração do passeio: 2h30min 
Local de início dos passeios: Estação Férrea de Bento Gonçalves, Rua Duque de Caxias, s/nº, 
Bairro Cidade Alta. 
Observação: Conforme disponibilidade. Entre em contato com a Giordani Turismo e efetue sua 
reserva antecipada. 
Informações e reservas: 54.3455.2788 ou  faleconosco@giordaniturismo.com.br 
 
 
Vinícolas e vinhos 

 
Casa Valduga – Pacote “My Exclusive Champenoise 
Data: final de semana de 17 a 20 de setembro 
Programação: os participantes terão a oportunidade de elaborar seu próprio espumante 
dentro da Casa Valduga. O pacote inclui hospedagem em suíte categoria luxo, café da manhã 
ao som de piano, almoços e jantares, brinde especial para o casal e 18 garrafas do espumante 
elaborado durante a programação. As vagas são limitadas são necessárias reservas 
antecipadas. 
Informações e reservas: 54.2105.3154 ou reservas@villavalduga.com.br 
 
Aurora Tropical 
Data: 05 e 19 de setembro. 03 e 17 de outubro. 
Horário: 9h 
Programação: minicurso de degustação de vinhos, espumantes Aurora e frutas. Inscrições 
gratuitas. Necessário reservar antecipadamente. 
Informações e reservas: 54.3455.2095 ou turismo@vinicolaaurora.com.br 
 
Piquenique nos Vinhedos 
Em meio aos parreirais da Vinhos Larentis, você pode desfrutar de um delicioso piquenique. 
Tábua de frios, pães e geleias da região são servidos junto a uma garrafa de vinho ou 
espumante da Larentis.  
Basta entrar em contato e agendar seu piquenique. 
Valor: R$ 60 por pessoa 
Informações e reservas: 54.3453.6469 ou larentis@larentis.com.br 
 
Minicursos de degustação Vinícola Miolo 
Data: durante toda a primavera – entre em contato com a Miolo e verifique disponibilidade de 
horário.  
Programação: com duração de duas horas e roteiro exclusivo, o minicurso começa com uma 
visita técnica que leva os alunos para acompanhar o processo de elaboração de vinhos e 
espumantes na vinícola, sob a supervisão de um enólogo ou sommelier do grupo. Na segunda 
parte, os participantes seguem para uma sala de degustação com instalações modernas e 
climatizadas para conhecer os terroirs brasileiros, regiões onde os vinhos são elaborados, e as 
características singulares de cada uma. Além do conhecimento teórico, a atividade final 
permite degustar vinhos ou espumantes provenientes das cinco regiões, oferecendo aos 
aprendizes um contato prático com a essência do vinho brasileiro. 
O participante recebe o Manual do Vinho, livreto assinado pelo enólogo Adriano Miolo, e uma 
taça de cristal Oxford personalizada. 

mailto:turismo@vinicolaaurora.com.br
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Valor: R$ 45 por pessoa. Agendamentos para grupos acima de 15 pessoas. Entre em contato 
com a Miolo e verifique a disponibilidade de horário. Se seu grupo for pequeno, verifique a 
possibilidade de encaixá-lo com outro grupo já existente. 
Informações e reservas: 54.2102.1553 ou através do e-mail visita@miolo.com.br. 
 
Curso de degustação Vinícola Miolo 
Data: curso mensal. Entre em contato com a Miolo e informe-se. 
Programação: mensalmente, a Vinícola Miolo realiza um curso de degustação, com 
informações mais detalhadas sobre o mundo do vinho. Além do curso teórico e prático com 
duração de um dia, o aluno participa de almoço harmonizado e recebe diploma. 
Valor: R$ 160  
Informações e reservas: 54.2102.1553 ou através do e-mail visita@miolo.com.br 
 
Wine Garden – o Wine Bar a céu aberto da Vinícola Miolo 
Período: durante toda a primavera, aos finais de semana e feriados. 
Local: no jardim da Miolo, no Vale dos Vinhedos 
Programação: durante os finais de semana e feriados da primavera, aproveite as belezas do 
jardim da Miolo, em um wine bar a céu aberto. É possível admirar a natureza e degustar as 
delícias do cardápio, harmonizadas com vinhos e espumantes da renomada vinícola.  
Informações:  winegarden@miolo.com.br 
 
Degustação Vertical de vinhos e espumantes PIZZATO Vinhas e Vinhos 
Data: durante toda a primavera 
Horário: 10h 
Local: Varejo da Pizzato Vinhas e Vinhos, Via dos Parreirais, Vale dos Vinhedos. 
Programação: Degustação de várias safras do mesmo vinho, com orientação de profissionais 
da Pizzato. Agendamento prévio (máx. 12 pessoas). 
Informações e reservas: 54.3055.0440 ou turismo@pizzato.net 
 
Promoções e descontos especiais no varejo, brindes e visita guiada 
Data: durante toda a primavera 
Horário: diariamente, das 10h às 17h 
Local: Varejo da Pizzato Vinhas e Vinhos, Via dos Parreirais, Vale dos Vinhedos. 
Programação: participe de visitas guiadas e degustações orientadas na Pizzato. Ao efetuar 
compras, aproveite as programações e descontos especiais de primavera e os brindes 
ofertados pela vinícola. 
Informações e reservas: 54.3055.0440 ou turismo@pizzato.net  
Visita e degustação gratuitas 
 
 
Gastronomia 
 
Baile Imperial no Hotel & Spa do Vinho 
Data: 05 de setembro 
Programação: através de uma cuidadosa recuperação histórica do século XIX, o Hotel & Spa do 
Vinho apresenta o Baile Imperial, com menu harmonizado de cinco courses, com receitas da 
corte imperial e grandes vinhos brasileiros. Além do jantar, orquestra, corpo de baile, cantores 
de ópera, bailados e elenco com autênticos trajes de época. Aproveite os pacotes completos 
de hospedagem para o período. 
Informações e reservas: 54.2102.7200 ou reservas@spadovinho.com.br 
 
Saka Rolha 

mailto:visita@miolo.com.br
mailto:visita@miolo.com.br
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Período: durante toda a programação 
Programação: deguste os espumantes comercializados na loja de vinhos no deck com vista 
para o Vale dos Vinhedos. O Saka Rolha também oferece a opção do serviço de tábua de frios 
para acompanhar a bebida escolhida. 
Informações: 54.3459.1400 ou contato@sakarolha.com.br 
 
Piquenique no Jardim Leopoldina 
Período: durante toda a programação, de terça a domingo, das 13h às 19h. 
Programação: Além de aproveitar as opções oferecidas pelo centro de compras, caminhar em 
meio a natureza, degustar os gelattos e provar a mais nova cerveja artesanal da região, 
aproveite o clima agradável da primavera participando de um piquenique com delícias 
gastronômicas da casa, em meio às belezas do Jardim Leopoldina. 
Informações: 54.3453.3633 ou 3453.3690 ou pelo e-mail adm@leopoldinajardim.com.br 
 
Biscotteria dei Bambini 
Data: 10 de outubro  
Programação: A Biscotteria Itallinni realizará uma edição especial ao Dia das Crianças da 
Biscotteria dei Bambini. Crianças de 05 a 10 anos tem a oportunidade de conhecer os segredos 
da elaboração dos biscoitos e aprender receitas da Itallinni na prática. Um momento especial 
de muita diversão e sabor. 
Vagas limitadas. Reserve a do seu bambino o quanto antes! 
Informações e reservas: 54.8402.2946 ou itallinni@itallinni.com.br 
 
Restaurante e Café Vallontano 
Período: durante toda a primavera 
Programação: além de poder degustar os vinhos e espumantes da Vallontano Vinhos Nobres 
enquanto aguarda o seu prato ser carinhosamente preparado pelos chefs da casa, você pode 
optar pelo menu com opção de harmonização. A experiência irá muito mais além do que 
simplesmente beber ou comer, mas proporcionará uma interessante descoberta gastronômica 
de combinação entre pratos e vinhos. Aproveite as temperaturas agradáveis da primavera para 
fazer sua refeição no deck com vista para os parreirais. Seu animal de estimação também é 
bem vindo no Vallontano. 
Informações e reservas: 54.3459.1006 ou cafe@vallontano.com.br 
 
Filó do Trem 
Data: 10 de outubro 
Programação: Passeio de Maria Fumaça com shows internos, apresentações típicas italianas, 
tábuas de frios (2 tipos de queijos, copa, salame, pão colonial), polenta mole com molho de 
frango, sagu com creme e grostoli. Saídas de Bento Gonçalves com a seguinte programação de 
horário: 
19h30min: Apresentação na bilheteria da estação Férrea de Bento Gonçalves para traslado até 
Carlos Barbosa 
21h: Inicio do passeio de Trem 
23h: Chegada a Bento Gonçalves  
Valor: R$ 120 por pessoa. 
Informações e reservas: 54.3455.2788 ou faleconosco@giordaniturismo.com.br 
 
“Pacote Enogastronômico – uma imersão na cultura, sabores e aromas da Região Uva e 
Vinho” 
Passeios oferecidos pela Giordani Turismo: Rota dos Espumantes, Caminhos de Pedra, Vale dos 
Vinhedos Enogastronômico; 
- Almoço no Trattoria Mamma Gema; 
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- Almoço na Churrascaria Ipiranga; 
- Jantar no Restaurante Valle Rustico; 
- Jantar no Restaurante Dona Carolina.  
Observação: Conforme disponibilidade. Entre em contato com a Giordani Turismo e informe-
se. 
Informações sobre pacotes e passeios: 54.3452.6042  ou receptivo@giordaniturismo.com.br 
 
 
 
Pacotes de hospedagem primavera no Vale dos Vinhedos 
 

Pacote Primavera Rosé - Spa do Vinho Hotel & Condomínio Vitivinícola Autograph Collection 
O Pacote inclui 3 diárias válidas de 09 a 12 de Outubro de 2015 - uma completa programação 
de cultura, relaxamento, alta gastronomia e bem-estar. Confira programação: 
- Dia 09 de outubro, sexta-feira: Early check-in com coquetel a partir das 13h; Jantar 
Harmonizado no Leopoldina Restaurante. 
- Dia 10 de outubro, sábado: Café da Manhã à Francesa no Leopoldina Restaurante; 
Degustação Orientada de Vinhos Rosé no Centro de Eventos; Jantar "Primavera Rosé" 
harmonizado com vinhos rosé no Leopoldina Restaurante. 
- Dia 11 de outubro, domingo: Café da Manhã à Francesa no Leopoldina Restaurante; Late 
check-out às 16h; 
O complexo do hotel inclui estacionamento, Health Center, quadras de tênis, sala de jogos, 
charutaria, biblioteca, internet wi-fi e Lan House. 
Para informações sobre o pacote e/ou atividades individuais, contatar 
reservas@spadovinho.com.br ou 54.2102.7200. 

 
Pacotes especiais Hotel Villa Michelon 
Pacote final de semana no Vale dos Vinhedos 
Período de validade: de 14 de agosto a 20 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. 
Valores: A partir de R$ 422,00 por pessoa em apartamento Luxo Double. 
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br 
 
Semana Farroupilha – Dia do Gaúcho 
Período de validade: De 18 a 20 de setembro  – 2 diárias (de sexta-feira a domingo) 
Pacote inclui: Café da manhã, meia pensão – jantar gaúcho, programação infantil em todo o 
período. O mate durante a estada é por nossa conta. 
Valores: A partir de R$ 414,00 por pessoa em apartamento Luxo Double.  
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br 
 
Dia das crianças 
Período de validade: de 09 a 12 de outubro – 3 diárias (de sexta-feira a segunda-feira)  
Pacote inclui: Café da manhã, meia pensão – jantar, programação infantil em todo o período. 
Valores: A partir de R$ 646,00 por pessoa em apartamento Luxo Double.  
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br 
 
Finados 
Período de validade: de 31 de outubro a 2 de novembro – 2 diárias (de sábado a segunda-feira) 
Pacote inclui: Café da manhã, meia pensão – jantar, programação infantil em todo o período. 
Valores: A partir de R$ 431,00 por pessoa em apartamento Luxo Double.  
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br 
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Proclamação da república 
Período de validade: de 13 a 15 de novembro  – 02 diárias (de sexta-feira a domingo) 
Pacote inclui: Café da manhã, meia pensão – jantar, programação infantil em todo o período. 
Valores: A partir de R$ 448,00 por pessoa em apartamento Luxo Double.  
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br 
 
Outras programações diferenciadas oferecidas aos hospedes: 
Datas: 12, 19 e 26 de setembro. 03, 10, 17, 24 e 31 de outubro. 07 e 14 de novembro. 
 
Degustação de Vinhos do Vale 
Horário: 18h30min às 20h30min 
Local: Recepção do hotel Villa Michelon 
Público: hóspedes 
Vagas: 40 
Gratuito 
 
Degustação de biscoitos, Biscotteria Itallinni 
Horário: 18h30min às 20h30min 
Local: Recepção do hotel 
Público: hóspedes 
Gratuito 
 
 

Ficou com alguma dúvida?  
Entre em contato conosco através do e-mail faleconosco@valedosvinhedos.com.br ou 

pelo telefone 54.3451.9601. 
 

Ao chegar ao Vale dos Vinhedos, procure nosso Centro de Atendimento ao Turista, no 
acesso principal a rota. Nossa equipe estará lhe aguardando para auxiliá-lo na 

elaboração de seu roteiro de visitas. 
 
 

Atenciosamente, 
 

Equipe Aprovale 
Vale dos Vinhedos – RS – Brasil 
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