
 
 

 

PETIT TOUR 

OS SEGREDOS DO  

VALE DOS VINHEDOS 

De 26 a 28 de janeiro 2021 
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ROTEIRO 

26/01/2021 | PORTO ALEGRE / BENTO GONÇALVES 

Em horário determinado, saída de Porto Alegre com destino a 

Bento Gonçalves. 

Na chegada, encontro com Guia de Turismo, para Tour pelo Vale 
dos Vinhedos, onde pequenas propriedades rurais compartilham 
o território com vinícolas de diferentes portes, contemplando 
cantinas grandes, boutiques e familiares. 
 
20h – Jantar no restaurante Maria Valduga que era 

inicialmente a pequena cantina do Luiz Valduga, onde os irmãos 

Valduga deram seus primeiros passos alquimistas. Tanto 

trabalho, exigia uma farta mesa, que Dona Maria, matriarca da 

família, fazia questão de apresentar com delícias típicas italianas, 

com entrada, primeiro prato, prato principal e sobremesa (sem 

bebidas). 

   

 

Hospedagem na Pousada Casa Valduga: Perfeita para 

aproveitar ainda mais a visita ao Vale dos Vinhedos aliando o 
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rústico ao moderno, em ambientes aconchegantes, com 

atendimento personalizado e uma experiência incomparável. 

 

POUSADA CASA VALDUGA 
Via Trento, 2355 
Bento Gonçalves – RS 
Telefone: (54) 2105-3154 
www.casavalduga.com.br/enoturismo/pousadas/  

 

 
 
 

27/01/2021 | BENTO GONÇALVES 

10h - Visita e degustação a Vinícola Peculiare e encontro 

com Andréia Milan - pequena vinícola familiar e de produção 

restrita, fundada em 2003, a vinícola está atenta aos detalhes e 

novas tecnologias sem esquecer as antigas práticas dos 

imigrantes que trouxeram a magia do vinho para o Brasil. 

Degustação Premium composta por 05 rótulos entre vinhos e 

espumantes. 

http://www.casavalduga.com.br/enoturismo/pousadas/
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12h – Almoço no Restaurante Osteria del Valle – que 

oferece e compartilha com os clientes uma gastronomia baseada 

no cuidado, no carinho e na dedicação da família. 

Couvert: Baguete e focaccias, artesanais com fermentação 

natural e tábua de antepastos; 

• Entrada: Sopa de capeletti com recheio e caldo de pato e mix 

de folhas verdes temperadas com queijo de ovelha, adobo e 

vinagre balsâmico. 

• Pratos quentes: risoto de amêndoas, tortéi de moranga e 

charque, codorna e espaguete ao molho de codorna. 

• Pratos quentes: Filé mignon grelhado, risoto de cordeiro, confit 

de carne suína e sorrentino de rabada ao molho de vinho. 

• Sobremesa: Creme brulé, solcetto freddo ou sagu com creme. 
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16h – Visita e degustação Vinícola Casa Valduga: 

Conhecida por ter sido a primeira vinícola a introduzir o 

Enoturismo no Vale dos Vinhedos, a Casa Valduga apresenta aos 

seus visitantes uma imersão no mundo da uva e do vinho. 

Opoertunidade de conhecer o processo de elaboração de vinhos 

e espumantes, com a tecnologia e os cuidados para originar 

produtos de alta qualidade.  

Restante do dia livre. 

28/01/2021 | BENTO GONÇALVES / PORTO ALEGRE 

10h30 – Visita e degustação na Vinícola Cave do Sol:  

Uma viagem pela história da Família Passarin desfrutando de um 

tour pelas caves. Surpreenda-se com os vinhos e espumantes 

durante a degustação orientada por enólogos e sommeliers na 

Vinheria. Inclui visita guiada, degustação na Vinheria de 05 

rótulos selecionados das linhas Solar do Vale e Cave do Sol e taça 

de cristal exclusiva. 

Almoço livre. 
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15h – Piquenique na Vinícola Larentis - Em um lote 

privilegiado no Vale dos Vinhedos, foi fundada em 2001 a 

Vinhos Larentis, são 18 hectares de vinhedos próprios, onde 

são cultivadas as videiras, que originam as particularidades 

produzidas pela vinícola. A primavera e o verão são momentos 

ideais para contemplar o sol, a terra e o ar puro da vida no 

campo, ideal para um agradável piquenique entre os vinhedos 

da vinícola Larentis, vivendo uma experiencia encantadora e 

única. 

O Piquenique Inclui: 

• Degustação de 03 rótulos; 

• Piquenique ao ar livre; 

• Toalha xadrez; 

• Almofadas; 

• Cesta com produtos coloniais selecionados: tábua de 

queijo, copa, salame, pão colonial, geleias caseiras, 
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manteiga, água mineral e 01 garrafa de vinho a escolha 

(linha reserva, cepas selecionadas ou espumantes). 

Após, retorno para Porto Alegre. 

 

VALORES por PESSOA 

Parte terrestre  

Compartilhando apto duplo R$ 2.200 

Suplemento apto individual   R$ 800 

 

Forma de pagamento: 

Sinal de 20% e saldo em 30 dias. 

Serviços incluídos: 

• Transporte privativo em micro-ônibus Porto 

Alegre/Bento Gonçalves/Porto Alegre; 

• Guia de Turismo local para Tour pelo Vale dos 

Vinhedos; 

• 02 noites de hospedagem na Pousada Casa Valduga em 

apto Luxo com café da manhã; 

• Jantar no Restaurante Maria Valduga (sem bebidas); 

• Visita e degustação a Vinícola Casa Valduga; 
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• Almoço no Restaurante Osteria del Valle (sem bebidas); 

• Visita e degustação na Vinícola Peculiare e encontro 

com Andreia Milan; 

• Visita e degustação na Vinícola Cave do Sol; 

• Piquenique na Vinícola Larentis; 

• Acompanhamento de Beto Conte da 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: 

(51) 99314-0587 

betoconte@stb.com.br 

Trip & Travel | Viagens e Intercâmbios 

Quintino Bocaiuva, 267 | Moinhos de Vento 

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

mailto:moinhos@stb.com.br

