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Outono no Vale dos Vinhedos 
De 20 de março a 19 de junho de 2016 

 
 
Passeio Ciclístico de Outono no Vale dos Vinhedos 
Data: 03 de abril 
Horário de largada: 09h 
Local: concentração e largada em frente ao Centro de Atendimento ao Turista do Vale dos 
Vinhedos – sede Aprovale. O passeio ciclístico fará paradas para água e degustação de suco de 
uva nas vinícolas Torcello e Almaúnica. A chegada acontecerá a partir das 10h30min no Hotel 
Villa Michelon, onde serão sorteados diversos brindes, dentre eles uma bicicleta e diárias de 
hospedagem no Villa Michelon. O passeio é destinado a todas as idades, e premiará também 
os ciclistas mais jovem e mais idoso, a família mais numerosa e a bicicleta mais incrementada.  
Valor: Evento totalmente gratuito 
Inscrições: 54.3451.9601 (Aprovale) ou 54.2102.1800 (Villa Michelon) 
 
Roteiro Cultural Ricordi d’Itália 
Período: durante o Outono no Vale dos Vinhedos, todos os dias da semana, mediante 
agendamento prévio. Máximo de 8 pessoas participantes.  
Programação: Deslocamento CARROÇAS & CARRETOS típicos dos imigrantes italianos pelas 
encantadoras paisagens do Vale dos Vinhedos. Visita às cantinas centenárias, ruínas e muita 
história. Degustação de vinhos e sucos. Saída sempre as 08h30min. Passeio com duração de 3 
horas. Valores a combinar. 
Informaões e reservas: Trentino Promozioni e Roteiro Cultural Ricordi D’Itália.- Sandro 
Giordani 54.9142.7711 
 
Drink Truck Castello Benvenutti 
Programação: das 19h às 22h, nas datas abaixo, você poderá conhecer mais sobre os produtos 
das vinícolas da região. O Drink Truck estará estacionado na praça interna do Castello 
Benvenutti, onde também é servida degustação.  
Datas confirmadas: 
09 de abril: degustação de produtos Casa Valduga 
16 de abril: degustação de produtos Valmarino 
Algumas promoções na compra de produtos também serão oferecidas. 
Informações: 54.3388.3388 
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Mini curso de harmonização "Vinho e Chocolate" na Vinícola Aurora 
Data: 02 de abril, às 09h. 
Valor: R$ 20 por pessoa 
Programação: mini curso de harmonização entre vinhos Aurora e chocolates. Cada participante 
receberá de presente uma taça para vinho de cristal ecológico. 
Informações e reservas: turismo@vinicolaaurora.com.br ou 54.3455.2095  
 
Jantar Entre Vinhos Dom Cândido 
Data: 23 de abril 
Local: Vinícola Dom Cândido 
Cardápio: Couvert: polenta brustolada com queijo e orégano e tábua de frios (salame, copa e 
queijo). Pratos servidos: sopa de capeletti, pão, salada mix de folhas verdes com tomate 
cereja, crótons e parmesão, espaguetti à carbonara, costela de suíno assada, penne ao molho 
pesto e galeto assado. Sobremesa: sagu com creme. 
Valor por pessoa: R$ 75, incluso água. Bebidas a parte com valor especial. 
Necessário reservas antecipadas (mínimo 7 dias antes), com pagamento de 50% do valor para 
confirmação. 
Informações e reservas: 54.2521.3500 ou varejo1@domcandido.com.br 
 
Piquenique no Leopoldina Jardim 
Período: durante o Outono no Vale dos Vinhedos, 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 o Outono no Vale dos Vinhedos – 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. 
Agendamentos para grupos acima de 15 pessoas. Entre em contato com a Miolo e verifique a 
disponibilidade de horário e valores. 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. 

mailto:turismo@vinicolaaurora.com.br
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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 o Outono no Vale dos Vinhedos, aos finais de semana e feriados. 
Local: no jardim da Miolo, no Vale dos Vinhedos. 
Programação: durante os finais de semana e feriados do outono, 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 o Outono no Vale dos Vinhedos 
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). Taxa de participação varia de R$ 200 a R$ 
250, dependendo da escolha do vinho. 
Informações e reservas: 54.3055.0440 ou turismo@pizzato.net 
 
Tábuas harmonizadas Pizzato Vinhas e Vinhos (para 2 pessoas) 
Data: durante o Outono no Vale dos Vinhedos 
Opções: queijos brasileiros: Variadas regiões e respectivos vinhos PIZZATO: R$ 120,00  
Charcutaria: Variados embutidos de diferentes regiões e respectivos vinhos PIZZATO: R$ 
120,00 
Variado: Gravlax de salmão e acompanhamentos harmonizados com vinhos PIZZATO: R$ 
110,00 
Informações e reservas: 54.3055.0440 ou turismo@pizzato.net 
 
Jantares Harmonizados Valle Rustico 
Período: durante o Outono no Vale dos Vinhedos, de quarta a sábado a noite.  
Programação: sequência de 10 pratos inspirados no outono do Vale dos Vinhedos, 
harmonizados com os melhores vinhos da região. Cardápio no site do www.vallerustico.com 
O Valle Rustico também oferece a possibilidade de jantar ao ar livre, em meio ao jardim do 
restaurante e com todo o charme das luzes de velas. Solicite esta opção. 
Informações e reservas: 54.8123.0080 ou restaurante@vallerustico.com 
 
Oficinas Valle Rustico Restaurante 
Período: durante o Outono no Vale dos Vinhedos.  
Oficinas confirmadas: 
04/04 – 19h: Oficina de saladas 
05/04 – 19h: Oficina de Pizzas Artesanais 
12/04 – 19h: Oficina de Hambúrguer Artesanal 
19/04 – 19h: Oficina de Risotos 
26/04 – 19h: Ecogastronomia – Cozinha de Natureza 
Programação: oficinas práticas realizadas na cozinha do restaurante Valle Rustico, sob 
orientação do Chef Rodrigo Bellora e acompanhamento dos profissionais da casa. As oficinas 
são acompanhadas por material explicativo e o participante elabora e degusta pratos junto aos 
profissionais do restaurante.  
Informações e reservas: 54.3067.1163 ou  54.8123.0080 ou oficinas@vallerustico.com 

mailto:visita@miolo.com.br
mailto:winegarden@miolo.com.br
mailto:turismo@pizzato.net
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http://www.vallerustico.com/
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 “Segredos do Mundo do Vinho” na Casa Valduga  
Período: durante o Outono no Vale dos Vinhedos. 
Programação: realizado diariamente a partir das 09h30min, a Casa Valduga proporciona a seus 
visitantes um curso que aborda a elaboração de seus produtos, bem como a degustação 
orientada dos mesmos. 
Informações e reservas: 54.2105.3122 ou cursos@casavalduga.com.br 
 
Wine Experience na Casa Valduga 
Período: terças e quintas, a partir das 14h, durante o Outono no Vale dos Vinhedos. 
Programação: Mediante reserva antecipada, os participantes tem a possibilidade de degustar 
vinhos e espumantes em diferentes etapas do processo de elaboração. Uma experiência 
diferenciada para os amantes da cultura do vinho e espumante. 
Informações e reservas: 54.2105.3154 ou cursos@casavalduga.com.br 
 
Curso Queijos e Vinhos Casa Valduga 
Datas confirmadas: 22 de abril, 06 e 27 de maio, 17 de junho, 15 e 29 de julho e 12 de agosto. 
Programação: O curso queijos e vinhos da Casas Valduga é conduzido por um(a) enólogo(a), e 
aborda os diversos aspectos relacionados a mais tradicional harmonização de queijos 
envolvendo a bebida. O curso tem aproximadamente 2 horas de duração. Para cada 
participante será enviada uma apostila eletrônica, via e-mail, com as informações do curso. 
Ao final cada participante receberá um certificado. 
Valor: R$ 120 por pessoa. Necessário agendamento e confirmação antecipada através do 
depósito do valor. 
Informações e reservas: 54.2105.3154 ou cursos@casavalduga.com.br 
 
 
Pacotes de hospedagem diferenciados para o Outono no Vale dos Vinhedos. 
 
Pacotes Hotel Villa Michelon 
O hotel Villa Michelon oferece pacotes especiais e temáticos para as seguintes datas especiais: 
Corpus Christi, Dia do Vinho, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, além dos pacotes 
tradicionais. 
Nos dias 21 e 28 de maio, os hospedes poderão participar de degustação de vinhos do Vale dos 
Vinhedos e Biscoitos Itallinni. Durante o período também estarão disponíveis programações 
infantis.  
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br 
 
Pacotes Farina Park Hotel 
O Farina Park Hotel também oferecerá pacotes especiais para os feriados de Tiradentes e 
Corpus Christi, com opções diferenciadas para grupos, além das diárias tradicionais. 
Informações e reservas: (54)3458.7033 ou reservas@hotelfarina.com.br 
 

 
 
 
 

mailto:cursos@casavalduga.com.br
mailto:cursos@casavalduga.com.br
mailto:reservas@villamichelon.com.br


   
 

Endereço Aprovale: Rodovia RS 444, Km 14.85, Estrada do Vinho, bairro Vinosul, Vale dos Vinhedos 
Fone/Fax: (54) 3451.9601 - Caixa Postal 2572 - Cep: 95.700-000 – Bento Gonçalves/RS 

www.valedosvinhedos.com.br – contato@valedosvinhedos.com.br 
Vale dos Vinhedos – entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul / RS - Brasil 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dia do Vinho no Vale dos Vinhedos 
De 20 de maio a 05 de junho de 2016 

 
 
Descontos em compra 
 
Adega Cavalleri 
A Adega Cavalleri oferecerá 10% de desconto em todos os seus produtos do varejo localizado 
no Vale dos Vinhedos, quando compras realizadas em dinheiro. 
 
Casa Madeira 
O varejo da Casa Madeira, no Vale dos Vinhedos, terá uma seleção de produtos sendo 
comercializados com valores especiais em comemoração ao Dia do Vinho. 
 
Casa Valuga 
A Enoboutique da Casa Valduga, no Vale dos Vinhedos, terá uma seleção de produtos sendo 
comercializados com valores especiais em homenagem ao Dia do Vinho. 
 
Dia do Vinho na Risoteria e Café Vallontano e Varejo Vallontano Vinhos Nobres 
A Risoteria e Café Vallontano e o Varejo da Vallontano Vinhos Nobres oferecerão descontos 
especiais para vinhos adquiridos no varejo, brindes nas compras acima de 6 garrafas e 
descontos especiais nos pratos laborados com vinhos e espumantes. 
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Informações: 54.3459.1006 ou cafe@vallontano.com.br 
 
Desconto em compras no Saka Rolha 
Os clientes poderão ganhar 10% de desconto em alguns produtos da loja Saka Rolha, como os 
vinhos de mesa Halberth 750ml, suco de uva Quinta do Morgado e os espumantes da Oremus. 
 
Desconto em compras na Vinhos Titton 
A Vinhos Titton oferecerá 10% de desconto em todos os seus produtos do varejo localizado no 
Vale dos Vinhedos. 
 
Surpresas na Dom Cândido 
A Dom Cândido terá surpresas especiais para vinhos adquiridos no Varejo durante a 
programação do Dia do Vinho.  
 
Eventos especiais 
 
Filó Italiano – Dia Estadual do Vinho 
Data: 04 de junho 
Local: Casa do Filó, no Hotel Villa Michelon, Vale dos Vinhedos 
Horário: das 20h às 23h. 
Programação: Comida típica (pão colonial, copa, salame, queijo colonial, grostoli, cuca), vinho 
da casa, jogos típicos como três sete, quatrilho, mora, bisca e jogo de damas com taças de 
vinho, animado com música ao vivo e cantos. 
Valor: R$ 50 por pessoa, mediante compra de ingressos antecipados, na recepção do Hotel. 
Vagas limitadas a 80 pessoas. 
Informações: 54.2102.1800 com Joceli Barroso 
 
Jantar Especial Dia do Vinho no Laghetto Viverone Bento 
Data: 04 de junho 
Horário: 20h 
Local: Restaurante do Hotel Laghetto Viverone Bento 
Cardápio – harmonizado com vinhos Almaúnica: Couvert: Foccacia, torradas e pastas; Entrada: 
Folhas verdes e presunto Parma; Prato principal: Costelas suínas e Papardelle ao molho Pelatti 
com perfume de manjericão; Sobremesa: Tortinha de frutas vermelhas.  
O jantar inclui: vinho, espumante, água, refrigerante e suco de uva. 
Valor: R$ 79,90 + 10% por pessoa. Confira valores de pacotes que também incluem a 
hospedagem. 
Informações e reservas: 54.3295.6900 ou reservas@laghettohoteis.com.br 
 
Homenagem ao dia do vinho no restaurante Bella Vista do Villa Michelon 
Data: 05 de junho 
Programação: uma taça de vinho da casa como cortesia aos visitantes que realizarem refeição 
no restaurante do hotel Villa Michelon.  
Informações: 54.2102.1800 
 
Rótulos Personalizáveis Biscotteria Itallinni 
Os visitantes que adquirirem produtos no varejo da Itallinni, no Vale dos Vinhedos, poderão 
escolher o sabor do biscoito e personalizar o rótulo do seu pacote. Solte sua criatividade! 
Informações: 54.8402.2946 ou itallinni@itallinni.com.br 

mailto:cafe@vallontano.com.br
mailto:itallinni@itallinni.com.br
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Noite do Vinho da Vinícola Dom Cândido 
Data: 04 de junho de 2016 
Programação: jantar em homenagem ao dia do vinho, com cardápio especial, na Vinícola Dom 
Cândido. 
Informações e reservas: 54. 2521.3500 com Liliane 
 
Curso Segredos do Mundo do Vinho na Casa Valduga 
Durante a programação do Dia do Vinho, a Casa Valduga, ministrará curso referente ao mundo 
do vinho nas dependências de sua vinícola. Aos que, no momento do agendamento, 
sinalizarem que estão participando do curso em função do Dia do Vinho, será ofertado o 
desconto de 30% na inscrição. 
Informações e reservas: 54.2105.3122 ou enoboutique@casavalduga.com.br 
 
Cursos Queijos e Vinhos Casa Valduga 
Data: 27 de maio de 2016 
Curso de harmonização entre queijos e vinhos Casa Valduga, ministrado pelos profissionais da 
empresa. 
Informações e reservas: 54.2105.3122 ou enoboutique@casavalduga.com.br 
 
Dia do Vinho na Pousada Ca`Di Valle 
Degustação e exposição dos produtos da Ca`Di Valle - vinhos, sucos e geleia de uva - para 
todos os visitantes durante sua hospedagem conosco. 
Informações e reservas: 54. 3459.1278 ou contato@pousadacadivalle.com.br 
 
Dia do Vinho no Restaurante Sbornea`s 
Prove o vinho da casa no Restaurante Sbornea`s durante o Dia do Vinho. 
Aos que realizarem refeições, o Restaurante Sbornea`s oferecerá 20% no vinho da casa. 
Informações e reservas: 54.3459.1224 ou sborneas@gmail.com 
 
Prove o vinho da casa no Ristorante Nonna Metilde 
Taça de vinho da casa como cortesia aos que realizarem refeições no Ristorante Nonna 
Metilde. 
Informações e reservas: 54.3457.1567 ou nonnametilde@futurusnet.com.br 
 
Degustação de vinhos no Trattoria Mamma Gema. 
O Trattoria Mamma Gema oferecerá degustação aos sábados e domingos no hall de entrada 
do restaurante. 
Informações e reservas: 54.3459.1392 ou mammagema@mammagema.com.br 
 
Trailer - Cozinha de Natureza  
O Trailer Cozinha de Natureza do Valle Rustico oferecerá almoço com alimento sustentável, 
bom, justo e limpo, em formato food truck em meio a natureza do Vale dos Vinhedos. 
Período: nos dias 26, 27 e 28 de maio, das 11h às 16h, no Valle Rustico Restaurante (exceto em 
dia de chuva). 
Informações: 54.3067.1163 ou 8123.0080 ou restaurante@vallerustico.com 
 
Jantares harmonizados e oficinas do Valle Rustico 

mailto:enoboutique@casavalduga.com.br
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Durante a programação do Dia do Vinho, confira no site do Valle Rustico as opções em jantares 
harmonizados e oficinas gastronômicas oferecidas pela casa. 
As programações estarão disponíveis no site do Valle Rustico: www.vallerustico.com.br 
 
Degustação de vinhos em barricas na Vinhos Larentis 
A Vinhos Larentis oferecerá degustação orientada de vinhos em barrica e da linha Premium. 
Além da degustação, será possível realizar vista técnica acompanhada pelo enólogo da família. 
Data: 28 de maio, as 15h 
Valor por pessoa: R$ 30 
Vagas limitadas. Necessário efetuar reservas antecipadas. 
Informações e reservas: 54.3453.6469  ou larentis@larentis.com.br 
 
Pacote especial de hospedagem Villa Michelon 
Período: de 03 a 05 de junho (02 diárias – de sexta-feira a domingo)  
Pacote inclui: café da manhã; meia pensão – jantar; 1 garrafa de vinho M. Luiz Michelon de 
brinde por apartamento; programação de lazer para crianças, todo o período. 
Valor: a partir de R$ 633,00 por pessoa em apartamento. 
Informações e reservas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br 
 
 
 

Para maiores informações sobre a programação, entre em contato com a  
Central de Atendimento ao Turista do Vale dos Vinhedos através do: 

E-mail: faleconosco@valedosvinhedos.com.br 
Telefone: 54.3451.9601 

 
Siga-nos em nossas mídias: 

Facebook: www.facebook.com/valedosvinhedosoficial 
Instagram: @valedosvinhedosoficial 

Twitter: @valedosvinhedos 
 

Acesse nosso site: www.valedosvinhedos.com.br 
E nosso blog: www.valedosvinhedos.wordpress.com 

http://www.vallerustico.com.br/
mailto:reservas@villamichelon.com.br

