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Natal no Vale dos Vinhedos 
De novembro a janeiro de 2016 

 
O Vale dos Vinhedos preparou uma programação especial de Natal, para que você 
deguste todas as nossas delícias. São cursos de degustação, descontos em compras, 
pacotes especiais de natal e reveillon, ceias, piqueniques, happy hours e iluminação de 
capelas e empreendimentos. 
 
Confira programação já confirmada para o período: 
 
Ceias de Natal no Vale dos Vinhedos 
 
Ceia de Natal na Casa Valduga 
Data: 24 de dezembro, a partir das 21h30min 
Programação: a Casa Valduga preparou uma programação especial para a ceia de Natal. Um 
cardápio inspirado na ocasião será servido em seu restaurante, o Maria Valduga. Entre em 
contato e confira mais sobre a programação oferecida para a data. Vagas limitadas. 
Informações e reservas: 54.2105.3154 ou eventos@villavalduga.com.br 
 
Ceia de Natal no Villa Michelon 
Data: 24 de dezembro 
Programação: Cardápio alusivo ao natal, com água, refrigerante e Espumante da Casa servidos 
a vontade durante a ceia. 
Necessárias reservas antecipadas. 
Valor: R$ 250 por pessoa 
Maiores informações e reservas: 54.2102.1800 com Paula ou Jociane. 
 
Ceia de Natal na Parrilla dos Vinhedos 
Data: 24 de dezembro 
Cardápio:  
Couvert: Mini panettone, mini cacetinho, gallettitas, pastas, manteiga com amêndoas. 
Entrada: Mix de folhas verdes, tomates, abobrinhas, pimentões assados, peito de peru 
defumado e molho de ervas. 
Prato principal: Entrecot recheado com queijo roquefort, pistache e Parma. 
Guarnição: Risoto de frutos secos e molho de tannat 
Sobremesa: Torta de chocolate amargo com amêndoas e avelãs, sorvete de trufas e coulis de 
whisky. 
Valor: R$ 85 por pessoa – reservas antecipadas 
Informações e reservas: 54.3453.2103 ou parrilladosvinhedos@hotmail.com 
 
Ceia de Natal no Farina Park Hotel 
Data: 24 de dezembro 
Cardápio:  
lha 01: Pães, panetones, quiches e frutas frescas; 
Ilha 02: Saladas diversas; 
Ilha 03: Pratos quentes; 
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Ilha 04: Sobremesas, frutas em calda, café, chá e biscoitos. 
Incluído água, refrigerante e suco. 
Valor: 160 por pessoa. 
Informações e reservas: 54.3458.7033 ou reservas@hotelfarina.com.br 
 
Ceias de Reveillon no Vale dos Vinhedos 
 
Ceia de ano novo na Casa Valduga 
Data: 31 de dezembro, a partir das 21h30min 
Programação: a Casa Valduga preparou uma programação especial para a ceia de ano novo. 
Um cardápio inspirado na ocasião será servido em seu restaurante, o Maria Valduga. Após o 
jantar os participantes poderão vislumbrar a queima de fogos. Entre em contato e confira mais 
sobre a programação oferecida para a data. Vagas limitadas. 
Informações e reservas: 54.2105.3154 ou eventos@villavalduga.com.br 
 
Ceia de Reveillon no Villa Michelon 
Data: 31 de dezembro 
Programação: Cardápio alusivo ao reveillon, com água, refrigerante e Espumante da Casa 
servidos a vontade durante a ceia. Ceia com música ao vivo (Sexteto Tempero Brasil) e Show 
Pirotécnico. 
Necessárias reservas antecipadas. 
Valor: R$ 295 por pessoa 
Maiores informações e reservas: 54.2102.1800 com Paula ou Jociane. 
 
Ceia de reveillon no Farina Park Hotel 
Data: 31 de dezembro, a partir das 21h 
Programação: música ao vivo, espumante Chandon das 21h às 1h30min e ilhas com as 
seguintes delícias: pães, queijos, frios, frutas frescas, saladas diversas, pratos quentes, 
sobremesas, docinhos, café, chá e biscoitos. Lentilha será servida após a virada. Água, 
refrigerante e suco a vontade. 
Informações e reservas: 54.3458.7033 ou reservas@hotelfarina.com.br 
 
Ceia de Reveillón na Parrilla dos Vinhedos 
Data: 31 de dezembro 
Cardápio:  
Couvert: Gallettitas, 3 tipos de pastas, mini pães e manteiga com ervas. 
Entrada: Lentilha, arroz com castanhas e cebolinhas, farofa com panceta e tomilho, costelinha 
na brasa ao molho de prosseco com cebola caramelada. Musseline de mandioquinha com 
aspargos verdes. 
Sobremesa: Chessecake de morango com sorvete de cassis e calda de frutas silvestres. 
O brinde é por conta do Parrilla dos Vinhedos: 1 taça de espumante Brut ou Moscatel. 
Valor: R$ 85 por pessoa – reservas antecipadas 
Informações e reservas: 54.3453.2103 ou parrilladosvinhedos@hotmail.com 
 
 
Pacotes de hospedagem diferenciados para o período 
 
Natal especial é na Casa Valduga 
Período: 23 a 25 de dezembro 
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Programação: o pacote especial de natal na Casa Valduga inclui hospedagem, jantares, 
almoços, cursos e ceia de natal no dia 24 de dezembro. Entre em contato e confira mais 
detalhes. 
Informações e reservas: 54.2105.3154 ou reservas@villavalduga.com.br 
 
Comemore o ano novo na Casa Valduga 
Período: de 29 de dezembro a 01 de janeiro 
Programação: o pacote especial de reveillon na Casa Valduga inclui hospedagem, jantares, 
almoços, cursos e ceia de ano novo no dia 31 de dezembro. Entre em contato e confira mais 
detalhes. 
Informações e reservas: 54.2105.3154 ou reservas@villavalduga.com.br 
 
Pacote de Natal no Villa Michelon 
Período: De 20 a  29 de dezembro – 05 diárias (fique 5 diárias e pague 4 diárias) 
Pacote inclui: café da manhã, meia pensão – jantar, ceia com Música ao vivo, visita do Papai 
Noel e show pirotécnico na noite do dia 24. Água, refrigerante e Espumante da Casa, a 
vontade, na Ceia. Programação infantil em todo o período. Visita do Terno de Reis (no 
período). 
Valores a partir de R$ 1.194,00 por pessoa em apartamento Luxo Double.  Consulte outras 
opções. 
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br 
 
Pacote de Reveillon no Villa Michelon 
Período: de 27 de dezembro de 2015 a 05 de janeiro de 2016– 05 diárias  
Pacote inclui: café da manhã, meia pensão – jantar. Ceia com Música ao vivo na noite do dia 31 
de dezembro. Água, refrigerante e Espumante da Casa, a vontade, na Ceia. Programação 
infantil em todo o período. Visita do Terno de Reis (no período). 
Valores a partir de R$ 1.430,00 por pessoa em apartamento Luxo Double. Consulte outras 
opções. 
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br 
 

 
Eventos especiais 
 
1° Pedalando por Aeee 
Data: 06 de dezembro 
Local: Largada e chegada na comunidade 15 da Graciema. Percurso pelo Vale dos Vinhedos e 
Estrada do Sabor. 
Horário: das 07h às 15h 
Programação: Passeio ciclístico dedicado aos praticantes da modalidade. Percurso com duas 
quilometragens opcionais ao ciclista (29 e 45 km). O inscrito receberá kit de participação e 
contará com estrutura de apoio, batedores, seguro, pontos de alimentação e hidratação, 
mecânicos, fotógrafo oficial do evento, almoço opcional, camiseta e local para banho, além de 
degustações de produtos do Vale no ponto de largada.  
Inscrições e valores em breve serão disponibilizados. 
Informações: fale@pedalandoporaeee.com.br 
 
E da Notte dei Re Maggi (Noite de Epifânia) 
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Data: 06 de janeiro de 2015 
Local: Capela Nossa Senhora da Gloria – Vale dos Vinhedos 
Programação: Roteiro onde os reis magos visitarão as casas das famílias locais e capitéis, 
acompanhados pelo Coral dos Vinhedos e seus tradicionais cantos em italiano.  
Após ocorrerá partilha no Salão da Comunidade da Glória. Cada participante deve levar um 
prato de doce ou salgado.  
Informações: 54.8122.5363, com Jandir Crestani 
 
Passeio do Papai Noel pelo Vale dos Vinhedos 
Data: 24 de dezembro – a partir das 16h 
Local: Linha Leopoldina, no Vale dos Vinhedos – Saída da Capela da Glória até a Capela das 
Neves. 
Programação: Passeio do Papai Noel pela Linha Leopoldina, com carroças e tratores, com 
distribuição de bala e balões para as crianças. 
Informações: Trentino Promozioni – 54.9142.7711 ou sgcontador@gmail.com 
 
Natal Encanto do Vale  
Data: 17 de dezembro, às 19h30min 
Local: Comunidade de Santa Lúcia, no Vale dos Vinhedos 
Programação: Apresentação do coral do Vale dos Vinhedos, com encenação de Natal e cantos.  
Informações: 54.8122.5363, com Jandir Crestani 
 
Edição especial Itallinni Amêndoas e Frutas – Itallinni Biscotteria 
Período: Durante a programação de Natal 
O que é? Edição especial e limitada de biscotti de amêndoas e frutas, para as comemorações 
de final de ano. Este sabor diferente só será encontrado no varejo da Itallinni Biscotteria, no 
Vale dos Vinhedos. 
Informações: 54.8402.2946 ou itallinni@itallinni.com.br 
 
Biscotteria dei Bambini edição de Natal 
Data: 29 de dezembro  
Programação: A Biscotteria Itallinni realizará uma edição especial de Natal 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 
 
Natal sobre os trilhos 
Passear de Maria Fumaça já é um charme. Imagine durante a noite e em meio a diversas 
programações especiais, somente oferecidas durante o natal?  
Apresentações natalinas, fogos de artifício, degustação de tábuas de frios e um mimo de Papai 
Noel te esperam nesse passeio noturno mais do que especial. 
Programação: 
19h30min – apresentação na bilheteria da Estação Férrea de Bento Gonçalves para translado 
até Carlos Barbosa. 
21h – início do passeio de trem. 
23h – chegada a Bento Gonçalves. 
Datas: 05 e 12 de dezembro 
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Informações e reservas antecipadas: 54. 3455.2788 ou faleconosco@giordaniturismo.com.br 
 
Atrações diferenciadas no Hotel & Spa do Vinho 
Período: durante toda a programação de natal e Vindima no Vale dos Vinhedos 
Programação: 
Harmonização ao pôr do sol: Experiência ao ar livre -comtemple o magnífico entardecer do 
Vale dos Vinhedos na Esplanada Panorâmica do Spa do Vinho harmonizando as cores do céu 
com excelentes vinhos e lareiras externas. 
Serviço Incluso: 1 Taça de Espumante Brut; 1 Taça de Rosé; 1 Taça de Merlot Confraria Spa do 
Vinho MMXI D.O.V.V.; 1 Prato Aperitivo 4 Sabores com Frutas Secas, Brusquetas e Queijos 
A Harmonização do Pôr do Sol acontece na Esplanada Panorâmica do Spa do Vinho todos os 
finais de tarde. Desfrute a mais bela vista do Vale dos Vinhedos ao redor de lareiras externas, 
brindando com diferentes vinhos à medida que o céu muda cor - uma experiência única e 
imperdível para amigos ou casais. 
Noites de verão: O Spa do Vinho firmou parceria com importantes vinícolas brasileiras para 
uma nova e exclusiva opção sazonal de enoturismo - as Noites de Verão. Na Esplanada 
panorâmica do complexo, as vinícolas participantes oferecem degustações e comercializam 
seus rótulos emblemáticos, harmonizados com três variedades de Paella. Almaúnica, Chandon 
e Miolo estão entre as muitas vinícolas participantes. 
Traga seus amigos! Grupos acima de 10 pessoas contam com uma cortesia surpresa especial 
do Spa do Vinho, desde que as reservas sejam feitas com pelo menos 24hrs de antecedência.  
Informações e reservas: 54.2102.7200 ou reservas@spadovinho.com.br  
 
Verão no Vale dos Vinhedos – Jardim Leopoldina 
Período: durante toda a programação de Natal e Vindima, de terça a domingo, das 13h às 19h. 
Programação: aproveite o calor do verão para conferir novidades em gelatto e cervejas 
artesanais, produzidos no Vale dos Vinhedos. 
Informações: 54. 3453.3633, 54.3453.3690 ou adm@leopoldinajardim.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. 
Informações e reservas: 54.3453.6469 ou larentis@larentis.com.br 
Valor: R$ 60 por pessoa 
 
Piquenique no Leopoldina Jardim 
Período: durante toda a programação de Natal e Vindima, de terça a domingo, das 13h às 19h. 
Programação: Delícias da região servidas ao ar livre, no Jardim Leopoldina. Consulte 
disponibilidade e faça o seu agendamento. 
Informações: 54. 3453.3633, 54.3453.3690 ou adm@leopoldinajardim.com.br  
 
Minicursos de degustação Vinícola Miolo 
Data: durante todo o período de natal e vindima – 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 
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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. 
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 todo o período de natal e vindima, 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 todo o período de natal e vindima 
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 
 
Degustação de Chocolates e Vinhos na Lídio Carraro 
Período: Durante toda a programação 
Local: Varejo da Boutique Lidio Carraro 
Horário: das 9h às 11h 
Necessárias reservas antecipadas. 
Maiores informações e reservas pelo fone 54.2105.2555 ou pelo e-mail 
atendimento@lidiocarraro.com 
 
Jantar Harmonizado de Natal Lídio Carraro 
Data: 19 de dezembro  
Horário: 20h 
Local: Osteria Della Colombina – Estrada do Sabor - Garibaldi – RS 
Necessárias reservas antecipadas. 
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Maiores informações e reservas pelo fone 54.2105.2555 ou pelo  e-mail 
atendimento@lidiocarraro.com 
 
Saka Rolha 
Período: durante todo o período de natal e vindima 
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 
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Horários atrativos do Vale dos Vinhedos* 
Dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2015 e 01 de janeiro de 2016 

 
Centro de Atendimento ao Turista Vale dos Vinhedos 

Dias 24 e 31 de dezembro de 2015: atendimento das 09h às 13h. 
Dias 25 de dezembro de 2015 e 01 de janeiro de 2016: fechado 

 
Escritório Aprovale 

Fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2015 e 01 de janeiro de 2016. 
 

Vinícolas 

 Adega Cavalleri: Fechada nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro. Demais dias, 
horário normal: de segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábados, domingos e feriados, 
das 10h às 17h. 

 Angheben Adega de Vinhos Finos: Não atenderá nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de 
dezembro e 01 de janeiro. Demais dias, atendimento normal. 

 Complexo Enoturístico Casa Valduga: Enoboutique: atendimento em horário 
diferenciado nos dias 24, 25 e 31: visitas as 9h30min, 10h30min, 11h30min, 
13h30min, 14h30min e 15h30min. Estará fechada no dia 01 de janeiro. O 
restaurante da casa atenderá para almoço nos dias 24, 25 e 31 de dezembro. 
Também não funcionará no dia 01 de janeiro. 

 Coop. Vinícola Aurora: dias 24 e 31 de dezembro, das 8h15min às 13h. Fechada 
nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro. 

 Famiglia Tasca: A princípio fechado nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro. 
Demais dias atendimento normal: de segunda a sexta, das 12h às 18h. Aos 
sábados, das 10h às 18h. Domingos e feriados, das 10h às 17h. 

 Miolo Wine Group: Nos dias 24 e 31, atenderá das 10h às 14h. Estará fechada nos 
dias 25 de dezembro e 01 de janeiro. Demais dias atendimento normal: Varejo: de 
segunda a sábado das 08h12min às 18h. Domingo, das 10h às 17h. Visitação a cada 
1 hora, nos seguintes horários: de segunda à sábado às 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 
14h, 15h, 16h, 16h30. Domingos às 10h30min, 11h30min, 12h, 13h30min, 
14h30min e 15h30min. 

 Peculiare Vinhos Finos: de segunda a domingo, das 8h às 18h. 

 Pizzato Vinhas e Vinhos: Dias 24 e 31, atenderá das 10h às 14h. Não abrirá nos dias 
25 de dezembro e 01 de janeiro. Demais dias, atendimento normal: diariamente, 
das 10h às 17h. 

 Terragnolo Vinhos Finos: Atendimento normal em todo o período, das 9h às 18h. 

 Varejo Vallontano: Aberto normalmente, das 11h às 17h. Visitas à vinícola 
mediante agendamento prévio. 

 Vinícola Don Laurindo: Fechada no dia 25 de dezembro. Dias 24 e 31 de dezembro, 
das 8h às 11h45min e das 13h30min às 17h30min. Dia 01 de janeiro, das 10h às 
16h. 

 Vinhos Larentis: Atendimento normal no final de ano. De segunda a sexta, das 9h 
às 11h30min e das 13h às 17h. Finais de semana e feriados, das 10h às 17h. 

 Vinhos Titton: dias 24 e 31 de dezembro, atendimento das 09h às 15h. Fechado 
nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro. 
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 Vinícola Calza: Nos dia 24, atenderá até as 12h. No dia 30, até as 18h. Dia 25 e 31 
de dezembro e 01 de janeiro, fechado. Demais dias, atendimento normal: de 
segunda a domingo, das 8h às 18h. Último domingo do mês não abre. 

 Cave de Pedra: Nos dias 24 e 25 atenderá das 09h30min às 12h. Estará fechada 
nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro. Demais dias, atendimento normal: de 
segunda a sexta, das 8h às 17h (último tour as 16h). Sábados e feriados, das 
09h30min às 18h (último tour as 17h). Domingos, das 09h30min às 17h (último 
tour as 16h). 

 Dom Cândido: Não atenderá nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro. Dia 24, 
atenderá das 09h às 16h30min. No dia 31 atenderá das 09h às 16h. Demais dias 
atendimento normal: diariamente, das 9h às 17h30min. 

 Lídio Carraro Vinícola Boutique: não atenderá nos dias 25 de dezembro e 01 de 
janeiro. Dias 24 e 31 de dezembro, atendimento das 09h às 16h. 
 

Restaurantes 
 Giordani Gastronomia Cultural: Fechado nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro. 

Demais dias, atendimento normal: de terça a domingo, das 11h às 15h. Serve 
almoço típico colonial italiano. 

 Restaurante Canta Maria: Nos dias 24 e 31 de dezembro e 01 de janeiro, atenderá 
apenas para almoço. No dia 25 de dezembro, atenderá para almoço e jantar. 
Demais dias, atendimento normal: diariamente, das 11h30min às 15h30min. De 
segunda a sábado, das 19h às 23h. Serve típico colonial italiano e grelhados. 

 Restaurante Del Filippi: dias 24 e 31 de dezembro, aberto para almoço, das 
11h30min às 16h. Dias 25 de dezembro e 01 de janeiro, aberto para almoço das 
11h30min às 16h, e para jantar, das 19h às 23h30min. Serve típico colonial 
italiano, risotos e grelhados. 

 Restaurante e Café Vallontano: Restaurante e Café Vallontano: atendimento 
normal, das 11h às 17h. Serve a La carte – cardápio variado de lanches, cafés, 
saladas, carnes, risotos e massas. 

 Restaurante Valle Rustico: Não atenderá nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 01 de 
janeiro. Demais dias atendimento normal: Jantares, de quarta a sábado, das 
19h30min às 22h. Almoço: domingo, das 12h às 15h. Menu harmonizado varia de 
acordo com a estação. Dividido em antepasto, entrada, primeiro prato, segundo 
prato e sobremesa. 

 Restaurante Sbornea`s: Nos dias 24 e 31, atenderá apenas para almoço. Estará 
fechado nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro. Demais dias, atendimento 
normal: de quarta a segunda, das 11h30min às 15h30min. De quarta a sábado, das 
19h30min às 22h30. Serve típico colonial italiano no almoço e no jantar rodízio de 
panquecas, massas, risotos e filés. 

 Mamma Gema Trattoria e Pizzaentrevinhos: Atenderá normalmente para almoço 
nos dias 24 e 25. Pizzaentrevinhos estará fechado no dia 24 e atenderá 
normalmente nos dias 25, 26 e 27 de dezembro. 02 e 03 de janeiro. Mamma Gema 
e Pizzaentrevinhos não trabalharão nos dias 31 e 01 de janeiro. Demais dias, 
atendimento normal: diariamente, das 12h às 15h. Feriados, das 11h30min às 16h. 
Pizzaentrevinhos, de terça a sábado, a partir das 19h. Serve rodízio de massas, 
risotos e carnes. Também a La carte. A noite, pizzas a la carte. 
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Setoriais 
 Biscotteria Itallinni: atendimento normal, das 10h às 17h30min. 

 Casa Madeira Varejo e restaurante: Atendimento normal nos dias 24, 25 e 31 de 
dezembro. Fechados no dia 01 de janeiro. Demais dias atendimento normal: 
diariamente, das 9h15 às 17h30. 

 Engenho do Vale e Saka Rolha: atendimento normal, das 09h às 19h. 

 Giordani Turismo: Passeio de Maria Fumaça e Parque Temático estarão 
funcionando normalmente. Verificar disponibilidade de horários. 

 Jardim Leopoldina: Atendimento normal nos dias 24 e 31 de dezembro e 01 de 
janeiro. Estará fechado no dia 25 de dezembro. Demais dias, horário normal: De 
terça a sexta, das 13h30 às 19h. Sábados, domingos e feriados, das 13h às 19h. 

 Memorial do Vinho e Casa do Filó: finais de semana, das 10h às 17h. Outros dias e 
horários, mediante agendamento prévio. 

 Salini Turismo: atendimento 24 horas. 
 

Hotéis e Pousadas 
 Os hotéis e pousadas do roteiro oferecem pacotes especiais com programação 

diferenciada para o período. Disponibilidade e valores devem ser verificados 
diretamente com cada um. Abaixo seguem contatos: 

 Farina Park Hotel: 54.3458.7033 

 Hotel Laghetto Viverone: 54.3449.1900 

 Hotel Villa Michelon: 54.2102.1800 

 Pousada Borghetto Sant`Anna: 54.3453.2355 

 Pousada Ca`Di Valle: 54.3459.1278 

 Pousada Castello Benvenutti: 54.3388.3388 

 Pousada Florenza: 54.3453.1006 

 Hotel & Spa do Vinho: 54.2102.7200 
 
 

*É de responsabilidade de cada atrativo do Vale dos Vinhedos informar e cumprir 
horários informados. A Aprovale não se responsabiliza caso algum dos atrativos 
não cumpra com o informado. 
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