Tour Degustação
viagem por sabores, aromas e cores

ETAPA SANTA CATARINA

Vinícola Villa Francioni
São Joaquim

Torne a aventura culinária do Gostronômade
em uma experiência ainda mais incrível.
Preparamos uma viagem encantadora pela
Serra Catarinense, um roteiro especialmente
pensado para os amantes de vinho e
gastronomia, visitando vinícolas e vinhedos,
experimentando os sabores regionais
harmonizados com os melhores vinhos de
altitude, e passeando por paisagens
exuberantes.
Hospedagem no charmoso Hotel Curucaca,
cercado de montanhas.
Uma experiência completa e inesquecível.

1° dia Bem-vindos à Serra Catarinense
Saída de Florianópolis pela manhã seguindo rumo à região serrana de Santa
Catarina por estradas que passam por paisagens exuberantes. No final da manhã
chegaremos ao charmoso Hotel Curucaca, localizado em Bom Retiro, um lugar
inspirador cercado por belas montanhas, local que encanta por sua arquitetura
única, conseguindo despertar todos os sentidos de seus hóspedes.
Almoçaremos no aconchegante bistrô do hotel, onde são preparados pratos
internacionais valorizando-se ingredientes locais, como pinhão, mel, truta e
vinhos da região.
Após o almoço, aprenderemos sobre o pinhão e seu uso na gastronomia, para em
seguida colocarmos nosso aprendizado em prática e preparamos receitas com
essa iguaria típica da serra.
O jantar será no hotel, onde contaremos com o excelente e enxuto menu
composto por entrada, prato principal e sobremesa, tendo o pinhão como tema.

2° dia Gastronômade | Villa Francioni
Hoje teremos a parte da manhã livre para
desfrutarmos de toda tranquilidade da serra no hotel
Curucaca, lendo um livro, fazendo uma massagem,
relaxando na piscina, praticando Yoga...
Por volta de 11h sairemos para nossa aventura culinária
do Gastronômade que nesta etapa será apresentado
na tradicional Vinícola Villa Francioni, em São Joaquim,
onde cada detalhe encanta. Sonho de um empresário
de Santa Catarina, a vinícola foi pioneira na região a
contar com estrutura própria para produção de vinhos
finos. Iremos passear pelos vinhedos, conhecer os
estágios da elaboração dos vinhos e nos surpreender
com a incrível experiência do Gastronômade.

3° dia Vinícola Thera
Pela manhã faremos nosso check out no hotel Curucaca e sairemos em direção à Thera, a mais nova vinícola da Serra Catarinense, um
projeto espetacular da família pioneira dos vinhos de altitude de Santa Catarina. Lá iremos caminhar pelos vinhedos, conheceremos
os dois excelentes rótulos da vinícola (Sauvignon Blanc e Rose) e teremos um papo sobre características dos vinhos, harmonização,
processo de colheita e elaboração, finalizando o nosso tour pela Serra Catarinense com um delicioso almoço harmonizado.
Após o almoço, nossa fantástica experiência gastronômica chega ao final. Retornaremos a Florianópolis com o traslado reservado
que nos espera na Vinícola Thera.

Incluso
- Transporte a partir de Florianópolis e durante todo o roteiro
- 2 noites de hospedagem com café da manhã no hotel Curucaca
- 2 almoços
- 1 jantar
- 1 Cooking Class
- Visita à Vinícola Thera

Valores (por pessoa)
Pacote Completo: a partir de R$1.505,00
Pacote sem traslados: a partir de R$1.260,00
Somente hospedagem: a partir de R$510,00
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