
 
 

 

Vale dos Vinhedos 
Casa Valduga 

3 dias, 2 noites 
Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul, Brasil 

 

 

 
 
Pioneiros na introdução do enoturismo no Brasil, 
com uma produção iniciada em 1875, hoje conta 
com um grande Complexo Enoturístico que 
possibilita aos visitantes um intenso contato com 
o mundo do vinho e com os costumes dos 
imigrantes da região.  
 
A partir de 
R$ 932,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
Uma cidade hospitaleira, carismática e receptiva, 
assim é descrita a Capital Brasileira do Vinho. 
Localizada na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves 
encanta a todos por sua gastronomia, cultura e 
belezas naturais. Tornando a cidade um 
importante destino turístico Nacional. Bento 

Gonçalves se destaca pelo setor moveleiro e a 
vitivinicultura, que representa a terceira maior 
economia do município. Bento Gonçalves é 
também a primeira cidade do Brasil a obter a 
Indicação de Procedência pelos vinhos 
produzidos no Vale dos Vinhedos. 
 
Destaques: 

• Lugar repleto de encantos naturais e de 
grandes atrações, como suas famosas 
caves subterrâneas ou suas pousadas; 

• Atmosfera inspiradora com paisagens 
fascinantes; 

• Welcome drinks; 

• Café da manhã com delícias elaboradas no 
Complexo. 

 

  ROTEIRO 

1° dia - Porto Alegre > Bento Gonçalves 122Km 

Chegada ao Aeroporto Internacional Porto Alegre Salgado Filho e traslado ao Casa Valduga. 



 
 

O hotel: 

Contando com apenas 24 acomodações, as Pousadas Raízes, Leopoldina, Identidade, Gran e Storia, 
batizadas com o nome dos vinhos ícones da Casa Valduga, aliam o rústico ao moderno, associados ao 
charme de estar hospedado no coração de um vinícola e cercado por parreirais. O atendimento 
personalizado aos seus hóspedes torna a estadia no encantador Vale dos Vinhedos uma experiência 
única. 
 
2° dia - Bento Gonçalves 

Na Casa Valduga, o dia começa com uma harmonização encantadora. Os pães, bolos e biscoitos feitos 
artesanalmente e diariamente na própria confeitaria, ganham ainda mais sabores acompanhados do 
espumante servido no café da manhã. Nos finais de semana é possível apreciar a manhã ao som do 
piano. 
 
Sugestões para este dia: 

Especial Vinícolas: 

Mais impressionante do que conhecer as principais vinícolas da Serra Gaúcha é poder acompanhar todo 
o processo produtivo do vinho, desde o recebimento da uva até o amadurecimento e a degustação dos 
produtos. 
Durante as visitas você será surpreendido ao descobrir a maior adega de espumantes da região e 
apreciar belíssimas obras de arte. Também conhecerá o trabalho familiar baseado na criatividade, assim 
como a determinação de fazer sonhos se tornarem realidade. 

Além das visitas e das deliciosas degustações dos melhores vinhos, espumantes e sucos, o passeio 
oferece um farto almoço típico italiano. 

A partir de R$ 250,00 por pessoa/regular 

Duração: Aproximadamente 07 horas, saída as 09h 

Inclui: Transporte e almoço 

Não inclui: Bebidas e taxa de entrada nas vinícolas.  

Vinícola Salton - R$30 (reverte 50% em compras) 

Vinícola Valduga - R$50 (ganha taça de cristal) 

Vinícola Aurora - sem taxas 

Inclui almoço típico italiano (sem bebidas) 

Total taxas: R$ 80 

Saída as Quintas – 09h e aos Domingos – 08h30 

Vale dos Vinhedos 

Em meio ao clima europeu do Vale dos Vinhedos, você terá a oportunidade de conhecer charmosas 
vinícolas boutiques reconhecidas nacionalmente pelos excelentes vinhos que elaboram. Encante-se 



 
 

ainda com seus vinhedos em uma pitoresca localidade com paisagens exuberantes. Na vinícola Marco 
Luigi, você irá conhecer a história da família, que vive até hoje na propriedade e acompanha 
pessoalmente o processo de elaboração dos seus vinhos. Conheça também a cave onde ocorre a 
fermentação via método tradicional de seus espumantes e a coleção particular da família, com seus 
rótulos raros e únicos. A experiência se completa na Vinícola Torcello, uma das menores vinícolas do Vale 
dos Vinhedos que elabora uma quantidade limitada de rótulos, o que permite que todo o processo seja 
acompanhado de forma totalmente artesanal e controlada, proporcionando vinhos exclusivos de alta 
qualidade.  

A proposta deste tour é desfrutar ao máximo do melhor destino enoturístico do Brasil e se encantar com 
a harmonia do legado deixado pelos imigrantes italianos. 

A partir de R$ 99,00 por pessoa/regular  

Duração: Aproximadamente 04 horas. 

Vinícola Marco Luigi (taxa de R$ 25,00 degustação de 2 vinhos e 2 espumantes ou R$ 35,00 degustação 
de 2 vinhos e 3 espumantes) 

Vinícola Torcello  (taxa de R$ 25 degustação de 6 produtos) 

Devorata Trufas Artesanais e Empório La Vigna 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Total taxas: aproximadamente R$ 60,00 
Saídas as Segundas 14H, quartas 9H, sextas 14H e Domingos 09h 

 

3° dia - Bento Gonçalves > Porto Alegre 

Café da manhã no hotel e check-out. 

Traslado ao aeroporto. 

Consulte extensões para seu programa. 

 

  INCLUI 

• 2 noites de hospedagem no hotel escolhido em Bento Gonçalves em regime de café da manhã; 

• Traslado de chegada e saída desde o Aeroporto de Porto Alegre; 

• Seguro viagem GtaNacional 30.000. 

NÃO INCLUI 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Refeições e bebidas não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 



 
 

• Aéreos internacionais de chegada / saída; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Tarifa inclui”. 

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  VINÍCOLA 

Single* Duplo* 

BRL 1.830,00 BRL 932,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

  

Bento Gonçalves - Pousadas Casa Valduga (POUSADA RAÍZES)  

Arquitetura rústica com móveis antigos, radiadores e aquecimento da ducha por calefação, 

colchão de mola, sofá cama, frigobar, ar condicionado, secador de cabelo, TV 32’ com controle 

remoto, telefone com discagem direta, DDD/DDI, ventilador de teto, banheiro privativo, sacada 

com vista para a Vinícola Casa Valduga e Enoboutique. Com estacionamento. 

 

Single* Duplo* 

BRL 2.030,00 BRL 1.032,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

Bento Gonçalves - Pousadas Casa Valduga (POUSADA IDENTIDADE) 

Arquitetura contemporânea, cama Box Spring, aquecimento central a gás dos radiadores e 

duchas, frigobar, secador de cabelo, calefação, ar condicionado, TV 32´, telefone com discagem 

direta, DDD/DDI, ventilador de teto, banheiro privado e sacada vista para as colinas do Vale dos 

Vinhedos. Com estacionamento. 

 

*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 

confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 



 
 

 

CONDIÇÕES: 

Validade: até 19/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais, eventos e datas 

comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso 

de suplemento; 

Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições 

devem ser consultadas; 

Check-in: 14h 

Check-out:12h 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações.  
 

 
 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 
  

 



 
 

  INFORMAÇÕES 

 


