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Vindima no Vale dos Vinhedos 
De 07 de janeiro a 19 de março de 2017 

 
 

 Abertura oficial da vindima no Vale dos Vinhedos  
Data: 28 de janeiro de 2017 
Local: Hotel Villa Michelon 
Programação: solenidade que oficializa a abertura da colheita das uvas, que contará com 
bênção dos parreirais e vitivinicultores, visitas ao Memorial do Vinho e Casa do Filó, colheita e 
pisa das uvas pela Rainha e Princesas do Vale dos Vinhedos no Parreiral Modelo. A festa segue 
com o filó italiano com o melhor da culinária colonial. Coral típico da região e jogos tradicionais 
complementam a noite de celebração da época mais importante do ano para o Vale. Hóspedes 
do Villa Michelon, visitantes do Vale dos Vinhedos, autoridades e moradores locais podem 
participar. 
Informações e ingressos: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br 
 

 
 

Colheita e pisa das uvas 
 

 Colheita da uva na Casa Valduga 
Período de realização: aos sábados de 26 de janeiro a 26 de fevereiro.  
Programação: 
08h às 10h: Café da Manhã servido sob os parreirais 
10h30min: Saída para colheita das uvas 
10h45min: Trabalho em campo nas videiras da família 
13h: Almoço típico Italiano no restaurante Maria Valduga 
17h: Café da tarde 
18h: Visita a Capela das Neves com palestra do Historiador Remy Valduga 
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19h visita a unidade de vinificação 
19h30min: Pisa das Uvas 
21h: Jantar de encerramento com atração especial 
Incluso na programação: todas as refeições acima citadas com bebidas inclusas; Brinde 
especial durante o evento. 
Valor por casal: R$ 1.948,00 
Consulte valores para grupos. 
Informações e reservas: www.casavalduga.com.br / reservas@famigliavalduga.com.br 
/54.2105.3154  
 
 
 

 Festa da Colheita no Hotel & Spa do Vinho 
O Hotel & Spa do Vinho oferece a oportunidade de uma programação completa de colheita da 
uva no Vale dos Vinhedos. A programação inclui a Festa da Colheita com almoço típico, 
Colheita e Pisa das Uvas.  
Informações e reservas no 54.2102.7200 ou reservas@spadovinho.com.br 
 
 

 La Bella Vendemmia no Hotel Villa Michelon 
‘La Bella Vendemmia’ inicia com ares de happy hour, mas logo os hóspedes partem para uma 
visita guiada ao Memorial do Vinho e à Casa do Filó, atrativos do complexo turístico que 
preservam a história da vitivinicultura regional e, por consequência, dos imigrantes italianos. 
Depois da imersão cultural, é a vez de admirar o por do sol com a colheita e a tradicional pisa 
das uvas no Parreiral Modelo. A noite se complementa com uma Colazione, associando o típico 
cardápio colonial com elementos como o xixo e o mini hambúrguer, além do risoto como prato 
quente. 
Datas: Sempre às sextas-feiras, às 17h 
Janeiro – Dias 13 e 20 
Fevereiro – Dias 3, 10, 17 e 24 
Março – Dias 3, 10, 17 e 24 
Informações e reservas antecipadas: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br 

 

 
Pacotes de hospedagem para a vindima 

 
 Pousada Villa Valduga –- Casa Valduga 

Período de validade do pacote: de 26 de janeiro a 26 de fevereiro.  
Para a Vindima, além do tradicional pacote de final de semana, com hospedagem e 
alimentação na possibilidade de 2 ou 3 diárias, ofereceremos uma experiência diferenciada 
para quem o adquirir: proporcionaremos um resgate histórico, através do café da manhã sob 
os vinhedos e a colheita e pisa das uvas. 
 

http://www.casavalduga.com.br/
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O pacote de quinta a domingo (03 diárias) inclui: Check-in com Welcome Drink, jantar 
receptivo no restaurante Maria Valduga, café da manhã ao som de piano no primeiro dia, 
oficinas de Capeletti e Geleia de Uva, almoço com visita na Casa Madeira, visita a Domno e 
Cave de Pedra, jantar no Jardim Leopoldina. Café da Manhã servido sob os parreirais no dia da 
colheita, trabalho em campo nas videiras da família, almoço no típico Italiano no restaurante 
Maria Valduga, café da tarde, visita a Capela das Neves com palestra do Historiador Remy 
Valduga, visita a unidade de vinificação, pisa das uvas e jantar de encerramento com atração 
especial. 
 
O pacote de sexta a domingo (02 diárias) inclui: Check-in com Welcome Drink e jantar 
receptivo no Jardim Leopoldina. Café da Manhã servido sob os parreirais no dia da colheita, 
trabalho em campo nas videiras da família, almoço no típico Italiano no restaurante Maria 
Valduga, café da tarde, visita a Capela das Neves com palestra do Historiador Remy Valduga, 
visita a unidade de vinificação, pisa das uvas e jantar de encerramento com atração especial. 
 
Informações e reservas: www.casavalduga.com.br / reservas@famigliavalduga.com.br 
/54.2105.3154  

 
 Pacote para La Bella Vendemmia no Hotel Villa Michelon 

Período de validade do pacote: de 13 de janeiro a 24 de março 2017 – pacote com 2 diárias, de 
sexta a domingo. 
Pacote inclui: Café da manhã, meia pensão jantar (sexta-feira com pisa e filó), uvas na 
recepção durante todo o período, programação de lazer para crianças durante todo o período. 
Sexta, a partir das 17h - Visita guiada ao Memorial e Casa do Filó, colheita de uvas no parreiral 
modelo, “pisa” das uvas (esmagamento das uvas com os pés), e após “Colacion e Filó” na casa 
do Filó (Brinde: chapéu de palha, taça e 1 pendrive c/fotos). 
Pacote 02 diárias a partir de R$ 664,00* por pessoa em apto Luxo Double. Verificar tarifas e 
disponibilidades antecipadamente. 
Informações: 54.2102.1800 ou reservas@villamichelon.com.br 
 

 Pousada Florenza 
Pacote Colheira da uva 2017 – 8 dias 
Período de validade do pacote: de 25 de janeiro a 10 de março de 2017 
Pacote com 8 diárias com café da manhã, com possibilidade de transfer de ida e volta do 
aeroporto. Inclui visita a Região das Hortências (Nova Petrópolis, Gramado e Canela) e a 
Região Uva e Vinho (Vale do Rio das Antas, Caminhos de Pedra, Vinhos de Montanha, Vale dos 
Vinhedos, Rota dos Espumantes, Passeio de Maria Fumaça) e o dia da colheita noturna das 
uvas, que inclui menu harmonizado, drinks de recepção e música ao vivo. 
O pacote inclui: Transfer in/out desde ao aeroporto de Porto Alegre ou Caxias do Sul; 07 
pernoites na Pousada Florenza com café da manhã em Bento Gonçalves; Colheita da Uva com 
Refeição e bebida;  Guia de turismo cadastrado na Cadastur; Transporte para os passeios 
citados no programa. 
Pacote não inclui: Extras na hospedagem, refeições, bebidas, ingressos aos locais, exceto no 
item pacote inclui, passeios opcionais e aéreos. 
 
Pacote uva e vinho com colheita da uva – 3 dias 
Período de validade do pacote: de 25 de janeiro a 10 de março de 2017 

http://www.casavalduga.com.br/
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Pacote com 2 pernoites com café da manhã, com possibilidade de transfer de ida e volta do 
aeroporto. Inclui visita ao Vale dos Vinhedos,  aos Caminhos de Pedra e o dia da colheita 
noturna das uvas, que inclui menu harmonizado, drinks de recepção e música ao vivo. 
O pacote inclui: 02 pernoites na Pousada Florenza com café da manhã em Bento Gonçalves; 
Transporte para todos os passeios citados no programa; Programação completa da Festa da 
Colheita; Guia da equipe cadastrado na Cadastur. 
Pacote não inclui: Extras na hospedagem, refeições, bebidas, ingressos aos locais, exceto no 
item pacote inclui, passeios opcionais e aéreos. 
 
Pacote uva e vinho com colheita da uva – 5 dias 
Período de validade do pacote: de 25 de janeiro a 10 de março de 2017 
Pacote com 4 pernoites com café da manhã, com possibilidade de transfer de ida e volta do 
aeroporto. Inclui visita ao Vale dos Vinhedos, aos Caminhos de Pedra e o dia da colheita 
noturna das uvas, que inclui menu harmonizado, drinks de recepção e música ao vivo. 
O pacote inclui: 04 pernoites na Pousada Florenza com café da manhã em Bento Gonçalves; 
Transporte para todos os passeios citados no programa; Programação completa da Festa da 
Colheita; Guia cadastrado na Cadastur. 
Pacote não inclui: Extras na hospedagem, refeições, bebidas, ingressos aos locais, exceto no 
item pacote inclui, passeios opcionais e aéreos. 
 
Pacote Caranaval Uva e Vinho com colheita da uva 
Período de validade do pacote: de 24 a 28 de fevereiro de 2017 
Pacote com 4 diárias com café da manhã, com possibilidade de transfer de ida e volta do 
aeroporto. Inclui visita ao Vale dos Vinhedos, Caminhos de Pedra e Vale do Rio das Antas. 
Também inclui colheita noturna das uvas, que inclui menu harmonizado, drinks de recepção e 
música ao vivo. 
O pacote inclui: 04 pernoites em Pousada Florenza com café da manhã em Bento Gonçalves; 
Guia da equipe Vanius Turismo cadastrado na Cadastur;  Transporte para todos os passeios 
citados no programa; Programação completa da Colheita da Uva. 
Pacote não inclui: Ingressos aos locais visitados, extras em hotéis, aéreo, passeios opcionais, 
refeições e bebidas fora da programação. 
 
Informações e reservas: www.pousadaflorenza.com.br / reservas@pousadaflorenza.com.br 
/54.3453.1006 ou 9997.7820 

 
 Festa da Colheita no Hotel & Spa do Vinho 

Completa programação com alta gastronomia, lazer, relaxamento e bem-estar com 2 diárias. 
Válidas nos finais de semana de 27 de janeiro a 28 de fevereiro de 2017 (exceto 24 a 
28/02/2017). 
O pacote inclui: check-in com Coquetel Temático Italiano, Hallo Moment Mixologia, Jantar 
Temático “História da Vindima no Vale dos Vinhedos”, serviço de Boa Noite com Kit Festa da 
Colheita no primeiro dia. Prima Collazione – Café da Manhã Colonial, Festa da Colheita – 
Almoço Típico com Colheita e Pisa das Uvas, Noite de Queijos & Vinhos no segundo dia. Café 
da Manhã à francesa no Leopoldina Restaurante e Brunch no Leopoldina Restaurante no 
terceiro dia. 
 

http://www.pousadaflorenza.com.br/
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Sua estadia inclui também: degustações orientadas na Adega Spa do Vinho. Atividades 
Esportivas & de Lazer (Grupos Limitados às Sextas-feiras, Sábados, Domingos e Feriados - 
Informações e Inscrições na Conciergerie). 
Acesso ao Terroir de Bem-Estar, Estacionamento, Bistrô Sabrage, Health Center, Quadras de 
Tênis, Sala de Jogos, Charutaria, Biblioteca, Lavanderia, Internet Wi-Fi e Lan House.  
 
Valores do pacote de colheita: 
Apartamento Regencial Solteiro: R$ 2.066,00 
 Apartamento Regencial Duplo: R$ 3.158,00 
 Suíte Príncipe Casal: R$ 3.598,00 
 Suíte Régia Casal: R$ 3.798,00 
 
Solicitações Especiais? 
Somos um empreendimento voltado para o Enoturismo, especialmente destinado aos adultos 
amantes do bem-viver. 
Nossos Pacotes são elaborados para proporcionar uma estadia confortável, intercalando 
momentos de relaxamento com atividades relacionadas ao atraente Universo do Vinho. 
Caso deseje personalizar sua experiência no Spa do Vinho, nossa Equipe terá imenso prazer em 
receber suas solicitações e se empenhará para tornar possíveis as suas expectativas. 
Sinta-se à vontade para nos escrever ou telefonar!  
 
OBS: Esta programação não garante disponibilidade. Programação do pacotes e os valores 
estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.   O hotel possui política de acomodações e opções 
variadas de pagamento. Solicite maiores informações no momento da reserva. 
 
Deseja Elaborar seu Próprio Vinho D.O.V.V.? 
Informe-se sobre nosso Condomínio Vitivinícola Spa do Vinho: confraria@spadovinho.com.br 
 
Informações e reservas no 54.2102.7200 ou reservas@spadovinho.com.br 
 
 

 Farina Park Hotel 
O Farina Park Hotel ofertará a seus hospedes atrações inspiradas na Vindima.  
De 19/01 a 19/03, os hospedes do Farina poderão degustar uvas no saguão do hotel, das 18h 
às 22h. 
Nos dias 04/02 e 04/03 serão realizados cursos de degustação de vinhos nas salas de evento. 
O hotel ainda oferece diárias promocionais para hospedagem de domingo à sexta-feira (check-
out na sexta-feira) a partir de R$ 222,00 para duas pessoas em apartamento Luxo.  
Programe-se também para o Carnaval no Farina Park Hotel. 
Informações e reservas: 54.3458.7033 ou reservas@hotelfarina.com.br 

 
Outros eventos temáticos 

 
 Winery & Food Cave de Pedra 

Data: 14 de janeiro, das 11h30min às 20h. 

mailto:confraria@spadovinho.com.br
mailto:reservas@spadovinho.com.br
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Diante do sucesso da primeira edição, a Cave de Pedra Winery irá realizar a 2º edição do 
"Winery & Food". Venha curtir um sábado especial em meio às belas paisagens do Vale dos 
Vinhedos. 
Atrações já confirmadas: comercialização de bebidas da Cave de Pedra em taça. Delicatesse 
Brigaderia Gourmet e Ricordare - Lo Spazio della Felicità. 
Local: jardins da Vinícola Cave de Pedra – Vale dos Vinhedos 
Informações e reservas: 3459.1267 ou varejo@cavedepedra.com.br 
 

 Cálice de Estrelas  
Data: 14 de janeiro, das 19h às 22h 
Evento enogastronômico de valorização de nossa cultura e laços com a cidade de Isera na 
Região do Trento / Itália. 
 
Nesta 2ª Edição valorizamos nossos laços de gemellaggio com as cidades de Villa Lagarina | 
Rovereto | Terragnolo | Trambileno | Nogaredo cujos imigrantes chegaram ao Vale dos 
Vinhedos no dia 31/12/1876 e 31/01/1877. 
Para comemorar, este evento oferece Vinhos e Espumantes, Apresentações Culturais, 
Lançamento do CD e Livro Infantil de Angélica Rizzi, uvas do Vale dos Vinhedos, Culinária Típica 
e muito mais. 
Passaportes disponíveis. R$ 45 por pessoas até 13/01. Após R$ 55 por pessoa. Incluso 
espumantes, vinho e uva. 
Reserva de passaportes pelo e-mail trentinopromozioni@gmail.com 
Local do evento: Casa do Filó – Hotel Villa Michelon. 
 

 Maratona do Vinho 
Data: 12 de fevereiro  
Local de largada e chegada: Morro da Cruz no Vale dos Vinhedos 
Percurso: pelas paisagem do Vale dos Vinhedos e da Estrada do Sabor. 
Muito além de uma competição esportiva, a Maratona do Vinho tem a distância oficial de 
42.195 Km, com opção de corrida individual e revezamento. É um evento que coroa a 
temporada da colheita da uva, principal produto para a elaboração dos vinhos da região. Por 
isso, na estrutura de largada e chegada, o participante contará com uma série de atrações: 
degustação de produtos regionais, música e atrações culturais.  
Todos os atletas ganham kit especial. Vencedores em cada categoria recebem troféu e uma 
porcentagem de seu peso em vinho. 
Inscrições: http://www.esportif.com.br/evento/vinho2017/index.php?id=200 
Informações: http://www.maratonadovinho.com.br/ 

 
 La Sfida Vindima 2017 

Data: 3 dias de prova – 17 de fevereiro (Pinto Bandeira), 18 de fevereiro (Garibaldi) e 19 de 
fevereiro (Bento Gonçalves – Vale dos Vinhedos).  
La Sfida Vindima 2017 busca o equilíbrio entre o desafio de vencer e a experiência de vivenciar 
os costumes da Região na época em que as uvas são colhidas para a elaboração de vinhos e 
espumantes. Será um evento esportivo-turístico, exclusivo para 300 atletas e acompanhantes, 
com três dias de atividades, onde tudo começa com uma corrida matinal desafiadora (Corsa) 
no meio dos parreirais, estradas e cidades da região, almoços típicos que retratam o costume 
italiano, passeios de trem e degustação de uvas e vinhos. Como gran finale, um brunch no 

mailto:varejo@cavedepedra.com.br
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domingo, junto a parreirais dentro de uma das maiores vinícolas do Vale dos Vinhedos. Os 
pacotes de inscrições incluem também uma intensa programação turística. 
Inscrições até 15 de janeiro: https://www.ativo.com/calendario/todos/america-do-
sul/br/rs/bento-goncalves/outros/23768/la-sfida-vindima-2017 

 
 Sagra Trentina da Uva e do Vinho no Vale dos Vinhedos 

Período: a partir de 10 de dezembro, durante a vindima no Vale dos Vinhedos. 
Programação: Apresentação da história da imigração, visita aos parreirais, degustação de uvas, 
vinho, suco de uva e pisa das uvas. Estrutura com mastelas, gazebos e toldos. Participante 
recebe chapéu de palha, taça de acrílico e livreto imigração. 
Local: Mondê Chocolates e opcionalmente em outros locais. Linha 8 da Graciema, SN, RS 444 – 
km 18,6 - Vale dos Vinhedos. 
Reserva de passaportes e agendamento: Fone/WhatsApp (54) 991427711 ou (54) 99924.0604 
/ trentinopromozioni@gmail.com 
 

 Passeio Cultural Ricordi D`Itália 
Período: durante a vindima no Vale dos Vinhedos 
Programação: caminhada cultural com saída na Capela das Neves – Igreja construída com 
vinho no Vale dos Vinhedos, e chegada no local onde acamparam os primeiros imigrantes. 
Locais típicos dos imigrantes italianos, encantadoras paisagens do Vale dos Vinhedos com 
visita as cantinas centenárias, ruínas, capitéis e muita história ao longo do percurso. 
Degustação de vinhos, sucos, etc. Participante recebe chapéu de palha e livreto da imigração. 
Sugestão de horário por conta do clima quente: 08h30min. Mas pode ser realizado conforme 
disponibilidade. Passeio acontece com o mínimo de 4 pessoas. 
Reserva de passaportes e agendamento: Fone/WhatsApp (54) 991427711 ou (54) 99924.0604 
/ trentinopromozioni@gmail.com 
 

 Slow Wine Brasile Pocket 
Período: durante a vindima no Vale dos Vinhedos 
Programação: degustação de 3 rótulos de vinho tintos, 2 brancos e 2 espumantes. Apreciação 
moderada junto a natureza nos parreirais do Vale dos Vinhedos, a proposta da atividade é 
curtir o momento com toda a calma que ele merece, sem pressa. 
Consulte locais disponíveis para a atividade. Para que ela ocorra, é necessário o mínimo de 10 
e o máximo de 15 pessoas. 
Reserva de passaportes e agendamento: Fone/WhatsApp (54) 991427711 ou (54) 99924.0604 
/ trentinopromozioni@gmail.com 
 

 TiraLonga Vale dos Vinhedos 
Período: durante a vindima no Vale dos Vinhedos 
Programação: caminhada enogastronomica acompanhada de trator, carroça, música, 
retratando a história dos primeiros colonizadores do Vale dos Vinhedos. Visita aos parreirais 
com merendin (lanche típico do imigrante italiano) e Pisa da Uva.  
Local: Saída na Capela da Glória, comunidade 40 da Leopoldina no Vale dos Vinhedos. 
Reserva de passaportes e agendamento: Fone/WhatsApp (54) 991427711 ou (54) 99924.0604 
/ trentinopromozioni@gmail.com 

 
 Oficinas de Coquetéis na Vinícola Aurora 
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Você tem a oportunidade de aprender coquetéis com produtos da Vinícola Aurora. O 
participante ganha uma taça de vinho como brinde. 
Datas: 14 ou 28 de janeiro / 11 ou 18 de fevereiro 
Horário: 15h 
Valor: R$ 25 por pessoa  
Necessário agendamento antecipado através do fone 54.3455.2095 ou 
turismo@vinicolaaurora.com.br 
 

 Mini curso Uvas e Vinhos na Vinícola Aurora 
Mini curso gratuito abordando o tema Uvas e Vinhos na Vinícola Aurora. 
De segunda a sexta, sempre às 15h. 
Necessário agendamento antecipado através do fone 54.3455.2095 ou 
turismo@vinicolaaurora.com.br 
 

 Piquenique nos jardins do castelo da Cave de Pedra 
A vinícola Cave de Pedra dispõe de um belo espaço externo, no qual é possível degustar as 
bebidas produzidas na casa, alguns petiscos e ainda apreciar a paisagem. Montamos cestas de 
piquenique personalizadas. 
Informações e reservas: 3459.1267 ou varejo@cavedepedra.com.br 
 

 Degustação às cegas na Cave de Pedra 
A vinícola Cave de Pedra oferece uma experiência diferenciada que objetiva despertar os seus 
sentidos. Uma degustação as cegas orientada pela equipe da vinícola. 
Datas: durante toda a vindima, as quartas, sextas e sábados, às 15h. Necessário agendamento 
antecipado. 
Informações e reservas: 3459.1267 ou varejo@cavedepedra.com.br 
 

 Degustação aos Vinhedos Dom Cândido 
A Dom Cândido oferecerá visitação guiada aos Vinhedos da Vinícola com degustação de seus 
produtos. Entrega de um cacho de uva para cada visitante. 
Valor: R$ 30 por pessoa. 
Informações e reservas: com Fabiano Brun no 54.2521.3500 ou 
domcandido@domcandido.com.br 
 

 Oficinas Valle Rustico Restaurante  
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: 
17/01/2017: Oficina de pizzas e cervejas 
31/01/2017: Oficina de Hambúrguer e cerveja  
07/02/2017: Oficina de sobremesas de verão 
21/02/2017: Oficina de Assados e acompanhamentos  
07/03/2017: Oficina só para mulheres  
14/03/2017: Oficina de risotos  
28/02/2017: Oficina de massas. 
Informações e reservas: 54.3067.1163 ou  54.8123.0080 ou oficinas@vallerustico.com 
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 Jantares harmonizados Casa Valduga 
Programação: jantares harmonizados com vinhos da Casa Valduga. 
Informações e reservas: eventos@famigliavalduga.com.br ou 54. 2105 3154 
 

 “Sabores do Mundo no Vinho” na Casa Valduga  
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 
 

 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 Jardim Leopoldina  
Durante a vindima 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  
 

 Descontos Especiais de vindima PIZZATO Vinhas e Vinhos 
Durante o período a Pizzato terá descontos especiais nas compras presenciais, em sua loja de 
atendimento no Vale dos Vinhedos. 
Informações: 54. 3055-0440 / 54. 98136-4858 ou turismo@pizzato.net / pizzato@pizzato.net 
 

 Tábuas harmonizadas PIZZATO Vinhas e Vinhos  
Durante a vindima no Vale dos Vinhedos, mediante reservas antecipadas. 
Opções de tábuas harmonizadas com vinhos e espumantes PIZZATO:  
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- Queijos brasileiros: queijos de variadas regiões;  
- Charcutaria: variados embutidos regionais; 
- Terrines produzidas artesanalmente. 
Informações: 54. 3055-0440 / 54. 98136-4858 ou turismo@pizzato.net / pizzato@pizzato.net  
 

 Degustações Verticais PIZZATO 
Um jeito diferente de apreciar vinhos: em uma degustação orientada, conheça a evolução e as 
influências do clima através da prova comparada de diferentes colheitas de um mesmo vinho 
ou espumante PIZZATO. 
Número mínimo de participantes: 1 
Número máximo de participantes: 10 
Necessário agendamento. 
Informações: 54. 3055-0440 / 54. 98136-4858 ou turismo@pizzato.net / pizzato@pizzato.net 
 
 

 Programação Enogastronomica PIZZATO 
Vinhos, espumante, gastronomia e o entardecer na vista de vinhedos em plena vindima.  
Informações: 54. 3055-0440 / 54. 98136-4858 ou turismo@pizzato.net / pizzato@pizzato.net 
 

 Mini Cursos de Degustação na Miolo Wine Group 
O mini curso acontece se segunda à sábado, às 15h e envolve: visitação especial à vinícola 
acompanhada por um enólogo, apresentação dos terroirs brasileiros, degustação dirigida de 
vinhos e espumantes Miolo, além de noções de harmonização e análise sensorial.  
Ao final do minicurso, você recebe o Manual do Vinho Miolo, com dicas sobre variedades de 
uvas, elaboração, serviço e harmonização, além de uma taça de cristal personalizada.  
Inscrições e informações: 54.2102 1537 e 54.2102 1540 ou visita@miolo.com.br 
 

 Curso de Degustação na Miolo Wine Group 
Participe de um curso com duração de um dia, ministrado pelos melhores enólogos e 
sommeliers do Brasil. Durante a programação, você aprende sobre a elaboração de vinhos 
brancos e tintos, além de técnicas para desvendar os mistérios da análise sensorial e da 
harmonização enogastronômica. Ao final do programa, você participa de um almoço 
harmonizado recebe um certificado de participação, o Manual do Vinho Miolo, com dicas 
sobre variedades de uvas, elaboração, serviço e harmonização. Consulte calendário e faça sua 
Inscrições e informações: 54.2102 1537 e 54.2102 1540 ou visita@miolo.com.br 
 

 Wine Garden 
O Wine Garden é um wine bar a céu aberto, que oferece vinhos e espumantes em taça e em 
garrafa, além de deliciosos acompanhamentos como tábua de frios, brusquetas e sanduiches. 
O “wine truck” da Miolo Wine Group fica localizado nos jardins da vinícola no Vale dos 
Vinhedos, e é ideal para quem quer desfrutar de um ambiente aconchegante e descolado, 
ladeado por vinhedos do Lote 43. O espaço funciona durante todo o ano, aos finais de semana 
e feriados durante o dia. O local oferece espaço kids, e programações especiais como eventos 
e festivais.  
Consulte-nos para mais informações através do fone: 54. 8112.0333 ou e-mail 
winegarden@miolo.com.br 
 

 Jantares Harmonizados Valle Rustico 
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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, inspiradas na estação da colheita da uva: 
-  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 
 

 “Segredos do Mundo do Vinho” na Casa Valduga  
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 
 

 Wine Experience na Casa Valduga 
Mediante reserva antecipada, as terças e quintas, durante a vindima no Vale dos Vinhedos, os 
visitantes tem a possibilidade de degustar vinhos e espumantes em diferentes etapas do 
processo de elaboração. O curso tem duração 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: 
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Facebook: www.facebook.com/valedosvinhedosoficial 
Instagram: @valedosvinhedosoficial 

Twitter: @valedosvinhedos 
Acesse nosso site: www.valedosvinhedos.com.br 

E nosso blog: www.valedosvinhedos.wordpress.com 


