
DIA DO VINHO BRASILEIRO 2019 
 

DESTAQUES DO SEGUNDO FIM DE SEMANA 
Período de 24 a 26 de maio 

 

SEXTA-FEIRA (24/05) 

 
FILÓ DI VINO 

O que:  festa temática de época com pão de vinho, chimia de uva, cuca de vinho, bolo 

doce com calda de vinho e jantar de comida típica italiana, acompanhado de vinho e 

suco de uva integral 

Onde: Casa do Artesão (Rua Luiz Roncatto, 31), em Vila Flores (RS) 

Horário: 19h30min às 23h 

Valor: R$ 95, mediante agendamento 

Informações: (54) 9.9167.0633 / filodevilaflores@gmail.com 

 

PASSEIO DE TRATOR  

O que: passeio de trator pelos vinhedos, brinde com espumante, visitação e 

degustação. Ao final, o participante é presenteado com uma garrafa de 375ml do vinho 

Reserva Cabernet Sauvignon. Necessário reserva e pagamento antecipado 

Onde: Vinícola Dom Cândido (Estrada Via Trento, 2.169 - Vale dos Vinhedos), em Bento 

Gonçalves 

Horário: 10h às 16h (o passeio tem cerca de 1h de duração) 

Valor: R$ 80 por pessoa 

Informações: (54) 9.9976.8840 / domcandido@domcandido.com.br 

 

MINI CURSO DE DEGUSTAÇÃO 

O que: degustação guiada de seis rótulos e 30% desconto em todos os produtos da 

marca 

Onde: Dunamis Vinhos e Vinhedos (Rua Garibaldi, 240), em Gramado (RS)  

Horário: 11h ou 15h (mediante agendamento) 

Valor: R$ 40 por pessoa  

Informações: (54) 9.9910.7961 / carolina@dunamisvinhos.com.br  

 

DEGUSTAÇÃO COM VISITA AOS VINHEDOS 

O que: visita guiada com sommelier aos vinhedos e degustação de quatro rótulos 

acompanhados com tapas. A programação também oferecida no sábado, às 11h e às 

17h, e no domingo, às 11h 

Onde: Vinícola Thera (SC-110, Km 355 – Caneleira), em Bom Retiro (SC) 

Horário: 17h 

Valor: R$ 80 por pessoa 
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Informações: (49) 9.9916.8053 / reservas@vinicolathera.com.br 

 

VOOS DE BALÃO SOBRE OS PARREIRAIS 

O que: voos panorâmicos sobre os vinhedos a bordo de um balão. O passeio tem 

duração de 45min a 1 hora 

Onde: Casa Geral (Estrada Andradas Graminea Km 4.5), em Andradas (MG) 

Horário: 17h30min 

Valor: R$ 350 por pessoa 

Informações: (35) 9.9716.4348 / reservas@casageraldo.com.br 

 

SPÓRTA DE PIQUENIQUE 

O que: piquenique pela propriedade da vinícola, com cesta de produtos coloniais (pão, 

manteiga e geleia caseiras, salame, copa, queijo colonial, pasta de berinjela caseira, 

pepino, azeitona, ovo de codorna, alcachofra e minitortinhas salgada e doce). Vinhos e 

espumantes não estão inclusos, mas estarão à venda com 10% de desconto 

Onde: Vinícola Don Giovanni (Linha Amadeu, Km 12), em Pinto Bandeira (RS) 

Horário: 9h às 17h, mediante agendamento 

Valor: R$ 75 para duas pessoas 

Informações: (54) 3455.6293 / turismo@dongiovanni.com.br 

 

PIZZA + VINHO 

O que: nos jantares de pizza à la carte (20 opções de sabores), na compra de uma 

garrafa (vinho ou espumante) a segunda garrafa de igual ou menor valor é por conta 

da casa. A ação ocorre também no sábado à noite. E na loja, descontos de 20% nos 

rótulos (Capela São Vitor, 2.100 – 4ª Légua), em Caxias do Sul (RS) 

Horário: 20h às 23h, sob reservas 

Valor: R$ 60 (pizza grande – 12 fatias) 

Informações: (54) 3054.0732 / contato@vinhosdonseverino.com.br 

 

SÁBADO (25/05) 

 
VINHOS SOB AS ESTRELAS 

O que: após um hambúrguer gourmet no fogo de chão do centenário Galpão Açoriano 

da propriedade, acompanhado dos vinhos da Estância, os visitantes são convidados a 

observar o céu, suas estrelas, constelações, planetas e satélites guiados por 

astrônomos da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) que desvendarão os 

segredos celestes 

Onde: Vinícola Estância Paraizo (BR-153, entre os KMs 610 e 611), em Bagé (RS) 

Horário: 19h às 23h30min 

Valor: R$ 240 por pessoa 

mailto:reservas@vinicolathera.com.br
mailto:reservas@casageraldo.com.br
mailto:turismo@dongiovanni.com.br
mailto:contato@vinhosdonseverino.com.br


Informações: (51) 99639.7329 / victoria@estanciaparaizo.com  

 

CANEDERLI DA NONA 

O que: da culinária Trentina, passando de geração após geração, a sopa de Canederli e 

o vinho Lovara são tradição na mesa da família Benedetti nos dias de inverno na Serra 

Gaúcha. Com a supervisão da enóloga Roberta Benedetti, da quinta geração e 

apaixonada pela gastronomia casalinga, aprenda a receita tradicional de Canederli, 

acompanhada de vinho, na casa de pedra de 1887 da família. Incluso na programação: 

curso, almoço, uma garrafa de vinho Cabernet Sauvignon ou Merlot para cada duas 

pessoas e sobremesa. A atividade também ocorre no domingo 

Onde: Vinícola Lovara - Casa de Pedra (José Benedetti, 222 – Salgado), em Bento 

Gonçalves 

Horário: 10h 

Valor: R$ 85 por pessoa, sob reserva 

Informações: (54) 9.9962.7169 /  eventos@lovara.com.br 

 

PASSEIO DE TREM 

O que: os visitantes farão um tour guiado pelos vinhedos a bordo de um trem puxado 

por um trator e pelos processos de elaboração dos vinhos 

Onde: Vinícola Castanho (Travessa dos Patos, 1.050 - Bairro Castanho), em Jundiaí (SP) 

Horário: 8h às 16h, mediante agendamento 

Valor: gratuito 

Informações: (11) 4537.1502 / contato@vinicolacastanho.com.br 

 

FEIJOADA 

O que: Pelo terceiro ano, a vinícola promove a Feijoada Comemorativa ao Dia do Vinho 

Brasileiro. No cardápio, caldinho de feijão, feijoada completa e mesa de doces 

caseiros. Bebidas serão comercializadas a parte  

Onde: Vinícola Campos de Cima (BR 472, Km 481, Trevo de Itaqui), em Itaqui (RS) 

Horário: 12h às 15h 

Valor: R$ 70 por pessoa 

Informações: (55) 3433.2414 / (55) 9.9708.7500 / contato@camposdecima.com.br 

 

DEGUSTAÇÃO DE VINHOS EM BARRICAS  

O que: visita guiada por enóloga e sommelièrie da família pela vinícola, para 

conhecimento das particularidades do processo de elaboração. Na cave de barricas, 

degustação dos vinhos que estão em estágio no carvalho. O passeio tem duração de 

duas horas 

Onde: Vinícola Viapiana (Travessão Alfredo Chaves, s/n), em Flores da Cunha (RS) 

Horário: 15h  

Valor: R$ 120 por pessoa 
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Informações: (54) 3297.5144 / viapiana@vinhosviapiana.com.br  

 

ACADEMIA DO VINHO 

O que: o mundo dos vinhos apresentado de forma dinâmica, que alia conhecimento e 

prática. A programação inclui visita à vinícola, aos processos de vinificação, 

degustação, harmonização, serviço do vinho e  jantar na Taverna Casa Perini 

Onde: Vinícola Casa Perini (Santos Anjos, s/nº - 4º Distrito), Farroupilha (RS) 

Horário: 16h 

Valor: R$ 190 por pessoa 

Informações: (54) 2109.7300 / cursos@casaperini.com.br / 

eventos@casaperini.com.br 

 

VISITA GUIADA COM DEGUSTAÇÃO 

O que: visitação guiada na vinícola com degustação de cinco rótulos 

Onde: Don Giácomo Vinhos e Espumantes (Rua Rosalimbo Antônio Guerra, 2.100 - 

Colina Sorriso), em Caxias do Sul (RS) 

Horário: Mediante agendamento 

Valor: gratuito 

Informações: (54) 3211.3511 

 

DOMINGO (26/05) 
 
VERACULT – QUERMESSE NA PRAÇA XV 

O que: Festival enogastronômico, com comidas típicas, vinhos, cultura, espaço kids, 

passeios de tuc-tuc, inauguração oficial da Rua Coberta, bingo, feira de inverno e 

cosméticos à base de uva. Apresentações musicais com Grupo Novitá (16h), Coro 

Piacere Di Cantare (17h30min) e Duo Canto Baixo, com Franceli Zimmer e Tiago 

Andreola (20h). Em caso de chuva, o evento será transferido para o dia 2 de junho 

Onde: Praça XV de Novembro 

Horário: 14h às 22h 

Valor: gratuito 

Informações: (54) 3441.2232 / turismoveranopolis@gmail.com 

 

CAFÉ DA MANHÃ E VISITA AO MUSEU  

O que: café da manhã com produtos elaborados a base de vinho, como pães, geleias e 

doces, além de bebidas quentes e sucos. Ao todo, são mais de 80 opções no buffet. A 

atividade contempla ainda visita guiada ao museu da vinícola 

Onde: Vinícola Villa Brunholi (Av. Humberto Cereser, 5.900 – Caxambú), em Jundiaí 

(SP) 

Horário: 8h às 11h30min 

Valor: R$ 39 por pessoa 
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Informações: (11) 4584.1799 

 

ALMOÇO E VISITA  

O que: almoço com uma taça de vinho inclusa. Cardápio: moqueca de peixe, peixe 

frito, polenta frita, queijo frito, arroz, maionese, saladas e mesa de sobremesas. A 

atividade inclui ainda visita à vinícola e degustação  

Onde: Vinícola Giaretta (Linha General Carneiro - distrito de Santo Antônio), em 

Guaporé (RS) 

Horário: 10h às 15h 

Valor: R$ 39 por pessoa 

Informações: (54) 3443.1806 / pesquepague@vinicolagiaretta.com.br 

 

WINE GLASS - TRAIL RUNNING & FOOD EXPERIENCE 

O que: segunda edição do evento que une corrida, caminhada e enogastronomia. Os 

participantes podem optar entre as opções de Corrida Trilha Técnica com subidas 

fortes (7 km) e caminha/corrida livre (3,5 km) pelas montanhas do Parque do Elefante. 

Após, almoço acompanhado de vinho. As vagas são limitadas 

Onde: Hotel Fazenda dos Pampas (Rua Angelin Bortholuzzi, 200 – Camobi), em Santa 

Maria (RS) 

Horário: 9h 

Valor: R$ 60 (corrida/caminha + almoço)  

Informações: (55) 9.8401.4047 / contato@viccino.net 

 

VAPOR DO VINHO  

O que: tour pelo roteiro enoturístico Vapor do Vinho, pelo Rio São Francisco, que parte 

de Juazeiro e explora as belezas da região. Por cerca de duas horas e meia de passeio, 

o barco para em locais turísticos do Rio e do Lago Sobradinho. Ao chegar na vinícola 

Terranova, haverá visita aos vinhedos, as instalações da empresa, degustação e almoço  

Onde: saída do hotel Nobile Suítes Del Rio Petrolina (Avenida Cardoso de Sá, 215 - Orla 

2), em Petrolina (PE) 

Horário: 8h 

Valor: R$ 160 por pessoa (inclui transfer rodoviário e fluvial com música ao vivo, visita 

à vinícola e almoço)  

Informações: (74) 9.8805.1809 / contato@vapordosaofrancisco.com.br 

 

VISITA À VINDIMA 

O que: tour guiado com ida ao campo (colheita de uvas), às instalações da vinícola, 

degustação de quatro rótulos e almoço harmonizado 

Onde: Vinícola Guaspari (Rua Pedro Ferrari, 300 – Parque dos Lagos), em Espírito Santo 

do Pinhal (SP) 

Horário: 9h30min 
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Valor: R$ 480 por pessoa 

Informações: (19) 3661.9191 / enoturismo@vinicolaguaspari.com.br 

 

ALMOÇO HARMONIZADO 

O que: refeição harmonizada (entrada, prato principal e sobremesa, acompanhados de 

vinhos e espumantes) 

Onde: Vinhedos Monte Agudo (Rodovia SC-438, km 68), em São Joaquim (SC) 

Horário: 12h, mediante agendamento 

Valor: R$ 154 por pessoa 

Informações: (49) 3015.9177 / reservas@monteagudo.com.br 

 


