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Primavera no Vale dos Vinhedos 
De 24 de setembro a 21 de dezembro de 2016 

 
 
Passeio Ciclístico de Primavera no Vale dos Vinhedos 
Para dar boas-vindas à Primavera e contemplar o que o Vale dos Vinhedos oferece, o Hotel 
Villa Michelon e a Jamar Cia do Esporte promovem o tradicional Passeio Ciclístico de 
Primavera. Neste ano, a atividade acontecerá no dia 16 de outubro com concentração e saída 
a partir das 9h em frente à sede da Aprovale, no Km 14,85, RS 444 e chegada no Hotel Villa 
Michelon, em frente a Casa do Filó e Memorial do Vinho. 
Data: 16 de outubro 
Horário: 9h 
Concentração: Aprovale – Centro de Informações Turísticas do Vale dos Vinhedos (Km 14,85 – 
RS 444 - Estrada do Vinho – Vale dos Vinhedos) 
Chegada: Hotel Villa Michelon 
Realização: Hotel Villa Michelon e Jamar Cia do Esporte 
Inscrições antecipadas: 
Hotel Villa Michelon: 54. 2102.1800 
Aprovale: 54.3451.9601 
Jamar Cia do Esporte: 54.3451.2675 
Inscrições no local: 
Em frente à Aprovale 
 
Aprovale Cultural  - Agenda de Exposições no Vale dos Vinhedos  
Exposição fotográfica “Bento e o Céu” – parte 2, da Alba Arte: e 07 de novembro a 05 de 
dezembro. 
Horário para visita às exposições: segunda a sexta, das 09h às 17h. Finais de semana e 
feriados, das 09h às 12h30min e das 13h30min às 16h. 
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Local: Centro de Atendimento ao Turista do Vale dos Vinhedos – sede Aprovale 
As exposições tem acesso gratuito. 
Informações: 54.3451.9601 ou contato@valedosvinhedo.com.br  
 
Roteiro Cultural Ricordi d’Itália 
Período: durante a primavera no Vale dos Vinhedos, todos os dias da semana, mediante 
agendamento prévio. Mínimo de 6 pessoas. 
Programação: Caminhada cultural com início na Capela Nossa Senhora das Neves, a Capela 
construída com vinho, e chegada ao local onde os primeiros imigrantes italianos acamparam 
na chegada ao Vale dos Vinhedos. No caminho os participantes passarão por encantadoras 
paisagens, locais típicos, e farão visita às cantinas centenárias, ruínas, capitéis e muita história. 
Degustação de vinhos e sucos. Saída sempre as 08h30min. Passeio com duração de 3 horas. 
Valores a combinar. 
Informações e reservas: Trentino Promozioni e Roteiro Cultural Ricordi D’Itália.- Sandro 
Giordani:  54.9142.7711 ou trentinopromozioni@gmail.com 
 
Cozinha ao Vivo no Trattoria Mamma Gema 
Período: aos domingos do mês de outubro  
Horário: das 11h30min às 15h 
Programação: Altemir Pessali e Maria Sartori,  chefs do Trattoria Mamma Gema, oferecerão 
um cardápio especial preparado e servido na parte externa do restaurante. Basta chegar e 
participar. Em caso de mal tempo o evento é cancelado. 
Informações: 54.3459.1392 ou mammagema@mammagema.com.br 
  
Piquenique nos Vinhedos da Vinhos Larentis 
Em meio aos parreirais da Vinhos Larentis você pode desfrutar de um delicioso piquenique. 
Cesta com pão, tábua de frios (queijo, salame e copa), geleias (uva e figo), toalha xadrez, 
almofada, uma garrafa de vinho ou de espumante ou de suco a cada duas pessoas, e uma taça 
colorida personalizada por pessoa como brinde. 
Também são realizadas visita e degustação sem custo adicional. 
Valores: R$70 por pessoa. Crianças de 05 a 14 anos, R$30. O pagamento é no dia, não 
aceitamos cartão de crédito e débito. 
O espaço é disponibilizado das 14 às 18 horas aos sábados e domingos, mediante 
agendamento antecipado. 
Informações e reservas: 54.3453.6469 ou larentis@larentis.com.br 
 
Piquenique no Leopoldina Jardim 
Período: durante a primavera 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  
 
Maria Fumaça: um passeio nota dez 
Nos meses de setembro e outubro, professores de todo o Brasil tem desconto especial no 
pacote de Maria Fumaça + Epopeia Italiana. Basta agendar seu passeio com antecedência e 
apresentar um comprovante de atuação na profissão (contracheque, atestado da escola, 
carteira de trabalho ou carteira de sindicato). 
Valor especial do pacote para professores: R$ 58 
Validade: setembro e outubro de 2016 (exceto feriados) 
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Reserve a sua vaga antecipadamente: 54.3455.2788 
 
Edição especial de Biscoitos Itallinni 
Período: durante a primavera no Vale dos Vinhedos. 
Local: Somente para quem visitar o varejo da Itallinni no Vale dos Vinhedos. 
Durante a primavera no Vale dos Vinhedos, a Biscotteria Itallinni produzirá uma edição 
especial do Biscotti de Amêndoas. 
Informações: 54.8402.2946 ou itallinni@itallinni.com.br 
 
Biscotteria dei Bambini, edição "Dia das Crianças" 
Data: 15 de outubro  
Horário: 14h 
Local: Biscotteria Itallinni – Km 17,6 – Vale dos Vinhedos - Bento Gonçalves/RS 
Programação: Oficina de preparo de biscoitos dedicada às crianças. Os pequenos participantes 
farão o preparo do Biscoito de chocolate com confeitos coloridos. Ao final é servido picnic para 
as crianças e pais e realizada formatura, com certificado de participação. 
Investimento: R$ 150,00. 
Inscrições pelo facebook.com/itallinni, Whatsapp 54 9654.3809 ou itallinni@itallinni.com.br 
 
Sorteios de primavera na Pizzato Vinhas e Vinhos 
Período: durante a primavera no Vale dos Vinhedos 
Ao visitar a Pizzato Vinhas e Vinhos no Vale dos Vinhedos, você concorre a prêmios em 
sorteios mensais. A Pizzato está aberta a visitação diariamente, das 10h às 17h. Taxa de 
degustação revertida na compra de produtos. 
Informações: 54. 3055-0440 / 54. 8136-4858 ou turismo@pizzato.net / pizzato@pizzato.net  
 
Promoção de primavera Pizzato Vinhas e Vinhos 
Todo o mês a Pizzato terá um vinho de sua linha em promoção, em seu varejo localizado no 
Vale dos Vinhedos. 
Informações: 54. 3055-0440 / 54. 8136-4858 ou turismo@pizzato.net / pizzato@pizzato.net  
 
Tábuas harmonizadas Pizzato Vinhas e Vinhos (para 2 pessoas) 
Data: durante a primavera no Vale dos Vinhedos, mediante reservas antecipadas. 
Opções de tábuas harmonizadas:  
- Queijos brasileiros: queijos de variadas regiões e respectivos vinhos Pizzato.  
- Charcutaria: variados embutidos de diferentes regiões e respectivos vinhos Pizzato. 
Informações: 54. 3055-0440 / 54. 8136-4858 ou turismo@pizzato.net / pizzato@pizzato.net  
 
Minicursos de degustação Vinícola Miolo 
Data: durante a primavera 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. 

mailto:itallinni@itallinni.com.br
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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. 
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 a primavera no Vale dos Vinhedos, aos finais de semana e feriados. 
Local: no jardim da Miolo Wine Group, 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 do Food Truck, harmonizadas com vinhos e espumantes da renomada 
vinícola.  
Informações:  winegarden@miolo.com.br 
 
Jantares Harmonizados Valle Rustico 
Período: durante a primavera no Vale dos Vinhedos, de quarta a sábado à noite.  
Programação: Seguindo os conceitos de enogastronomia e ecogastronomia, o Valle Rustico 
preparou uma refeição para apreciares em etapas, desfrutando do aroma e sabor dos pratos, 
que atingem seu máximo quando harmonizados com nossas sugestões de vinhos e 
espumantes. São duas opções para você escolher: 
-  Menu Experiência (6 pratos) com harmonização de 4 tipos de vinhos, R$ 175 por pessoa. 
- Menu Natureza (10 a 12 pratos) com harmonização de 6 tipos de vinhos, R$ 250 por pessoa. 
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: 54.3067.1163 ou 54.8123.0080 ou restaurante@vallerustico.com 
 
Oficinas Valle Rustico Restaurante 
Programação: oficinas práticas realizadas na cozinha do restaurante Valle Rustico, sob 
orientação do Chef Rodrigo Bellora e Chefs convidados, além do acompanhamento dos 
profissionais da casa. As oficinas são acompanhadas por material explicativo e o participante 
elabora e degusta pratos junto aos profissionais do restaurante.  
Datas e oficinas confirmadas (Terças-feiras – 19h30min | Sábados – 9h30min): 
27/09: Pizzas 
04/10: Peixes 
11/10: Pais e filhos na cozinha 
15/10: Cozinhando com bebidas 
25/10: Cozinha Portuguesa 
29/10: Cozinha italiana 
01/11: Cozinha pra Iniciantes 

mailto:visita@miolo.com.br
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12/11: Pizzas 
14/11: Massas e seus molhos 
22/11: Cozinhando Legumes 
26/11: Sobremesas para verão 
29/11: Pães artesanais 
Informações e reservas: 54.3067.1163 ou  54.8123.0080 ou oficinas@vallerustico.com 
 
Jantares harmonizados Casa Valduga 
Datas confirmadas: 17 de setembro e 13 de novembro 
Horário: 20h 
Programação: jantares harmonizados com vinhos da Casa Valduga. 
Informações e reservas: eventos@famigliavalduga.com.br ou 54. 2105 3154 
 
 “Segredos do Mundo do Vinho” na Casa Valduga  
Período: durante a primavera no Vale dos Vinhedos, diariamente as 09h30min. 
Programação: realizado diariamente a partir das 09h, com a apresentação conduzida por 
um(a) enólogo(a), o curso com duração de 4 horas aborda os mais diversos aspectos 
relacionados a bebida, introduzindo os participantes a cultura do vinho. O serviço e a 
degustação também são abordados no encontro, que apresenta aos participantes 5 vinhos e 1 
espumante da casa. O participante recebe material exclusivo do curso em seu e-mail.  
Consulte valores. O visitante ganha uma taça de cristal personalizada com a marca Casa 
Valduga. 
Informações e reservas: 54.2105.3122 ou cursos@casavalduga.com.br 
 
“Sabores do Mundo no Vinho” na Casa Valduga 
Datas confirmadas: : 17 de setembro e 13 de novembro 
Programação: A Casa Valduga também oferece um curso com enfoque no serviço do vinho e 
na sua harmonização com pratos para uma melhor apreciação. A programação que inicia às 
18h15min aborda os seguintes temas: 
1 - Serviço do vinho: 
• Condições básicas, para servir um vinho 
• Abertura correta da garrafa 
• Temperaturas apropriadas 
• Tipos de taças 
2 - Harmonização: 
• Conceito/objetivo 
• Dicas de Harmonização 
• Combinação por semelhança e por oposição 
• Dois exercícios práticos de harmonização 
Incluso no curso também está um jantar harmonizado, que é o momento principal da noite, 
onde um enólogo e um chef de cozinha da Casa Valduga apresentam na prática as técnicas de 
harmonização. 
Informações e reservas: eventos@famigliavalduga.com.br ou 54. 2105 3154 
 
Wine Experience na Casa Valduga 
Período: terças e quintas, durante a primavera 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. O curso tem duração 
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aproximada de 3 horas e os participantes recebem uma taça de cristal personalizada da Casa 
Valduga.  
Consulte valores. 
Informações e reservas: 54.2105.3154 ou cursos@casavalduga.com.br 
 
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 
 
 

 
 

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 
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