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VINHOS DE 

ALTITUDE 
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ROTEIRO 

30 DE ABRIL | PORTO ALEGRE / SÃO JOAQUIM 

Saída de manhã de Porto Alegre com destino a São Joaquim. No 

caminho realizaremos uma parada em Vacaria para conhecer a 

Vinícola Campestre, lá iremos fazer uma visita e degustar 

alguns vinhos. Após, seguiremos viagem até São Joaquim para 

acomodação. 

 

SÃO JOAQUIM PARK HOTEL 
R. João Batista Viecili, 58 
São Joaquim - SC 
Tel: (49) 3233-1444 
http://saojoaquimparkhotel.com.br   

 

  

 

Ao final da tarde deslocamento até a Casa do Vinho para 

degustação acompanhada de tábua de frios. 

 

  

http://saojoaquimparkhotel.com.br/
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1º DE MAIO | SÃO JOAQUIM 

Após café da manhã, deslocamento até a Vinícola Monte 

Agudo, conhecida por seus vinhos de alta qualidade e paisagem 

única, realizaremos um almoço harmonizado elaborado pela Chef 

Kathia Rojas Yunis, que prioriza ingredientes e receitas locais 

dando seu toque de charme e sabor. À tarde, saída para 

conhecer a Vinícola Leone di Venezia, considerada por muitos 

o cenário de vinhedos mais bonitos de São Joaquim. Será 

realizado uma visita na vinícola acompanhado de degustação.  

  

 

2 DE MAIO | SÃO JOAQUIM / PRAIA GRANDE 

Após café da manhã no hotel, saída para conhecer a vinícola 

Thera, com um Wine Bar e projetos ambiciosos que unem vinho, 

arte e muita natureza. Na chegada será feito uma visita nos 

vinhedos e em seguida um brinde com espumantes, após 

realizaremos um almoço harmonizado no famoso Wine Bar da 

vinícola. À tarde, será realizada viagem de retorno passando pela 

famosa serra do Rio do Rastro e parando para hospedagem em 

Praia Grande no famoso hotel Pedra Afiada. Check in e 

acomodação. 
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REFÚGIO ECOLÓGICO PEDRA AFIADA 
Estrada Geral da, Estr. Vila Rosa, s/n  
Aparados da Serra, Praia Grande - SC 
Tel: (48) 3532-1059 
www.pedraafiada.com.br/pt-br  

 

O Refúgio Ecológico Pedra Afiada foi idealizado para proporcionar 

ao hóspede a vivência do ambiente natural e suas grandes 

belezas cênicas com respeito à fragilidade de nossa terra e 

culturas. 

 

Aos pés do gigantesco cânion Malacara, a pousada tem a vista 

para os mil metros de altura deste abismo. Se por um lado a 

magnitude da natureza impressiona, dormir ouvindo o som 

delicado do rio batendo nas pedras, o cantar dos pássaros ao 

despertar, o cheirinho de pão de queijo saindo pela cozinha, nos 

dá um aconchego de lar. 

  

http://www.pedraafiada.com.br/pt-br
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3 DE MAIO | PRAIA GRANDE / PORTO ALEGRE 

Após café da manhã, sugestões de atividades na base dos 

grandes cânions, que mostram o lado mais bonito dos parques 

nacionais e sua área entorno. 

Retorno para Porto Alegre no começo da tarde. 

 

VALORES por PESSOA 

Parte terrestre  

Compartilhando apto duplo R$ 2.750 

Suplemento apto individual   R$ 850 

 

Forma de pagamento: 

Pagamento de 20% na confirmação saldo em 5x sem juros. 

Serviços incluídos: 

• Transporte privativo desde Porto Alegre em ônibus 

durante todo o percurso; 

• 2 noites de hospedagem no São Joaquim Park Hotel 

com café da manhã incluso; 

• Visita e degustação na vinícola Campestre; 



 
 

 

6 

• 1 noite de hospedagem no hotel Pedra Afiada; 

• Almoço harmonizado na vinícola Monte Agudo; 

• Visita, degustação e bruschetta na Vinícola Leone Di 

Venezia; 

• Degustação e tábua de frios na Casa do Vinho; 

• Visita, degustação e almoço harmonizado na vinícola 

Thera; 

• Acompanhamento Trip & Travel desde Porto Alegre; 

• Guia local. 

Não inclui: 

• Despesas pessoais; 
• Refeições não mencionadas; 

• Nada que não se encontra explicitamente 
mencionadas nos itens incluídos; 

• Seguro-viagem. 
 

CONTATOS E RESERVAS 

Beto:  

Caren:  

Éderson:  
Márcia:  

Maricha:  
Marta: 

(51) 99314-0587 

(51) 99314-0836 

(51) 98115-8390 
(51) 99271-5814 

(51) 99366-7627 
(51) 99314-0611 

Natália:  

Patricia:  

Paula:  
Regina:  

Valéria: 

(51) 98057-5758 

(51) 99843-3632 

(51) 98057-8023 
(51) 99364-1119 

(51) 99354-0449 

 

Trip & Travel | Viagens e Intercâmbios 

Quintino Bocaiuva, 267 | Moinhos de Vento 

moinhos@stb.com.br | (51) 3519-1006 

mailto:moinhos@stb.com.br

