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Curitiba | Campo Largo | Quatro Barras 
 

 
 
 
 
 
. 
 



 

Realização, Informações e Reservas:  

ZÊNITHE TRAVELCLUB 
Experiências EnoGastronômicas e de Conhecimento pelo Brasil e o Mundo 

 Rua Sergipe 1167/13º andar | Edifício Sibelius  | Savassi  
Belo Horizonte | CEP 30.130-171 |  Minas Gerais | BRASIL  

Tel.:  ++55 (31) 3225 7773 |  fit4@zenithe.tur.br | http://zenithetravelclub.blogspot.com 

 

 
 

SABORES E EMOÇÕES ÚNICAS DESTES DOIS ESTADOS VIZINHOS 

 

O centro vitivinícola mais destacado do grande Planalto Catarinense (ou Serras Catarinenses) é São 

Joaquim, ao sul e a uns 250 km de Florianópolis, capital de SC. E onde se concentram a maioria das 

vinícolas. E degustar os melhores vinhos finos de altitude como percorrer suas cantinas e paisagens 

deslumbrantes é mais um ótimo motivo para visitar o interior deste 

estado.  
 

Ao norte do Planalto está o Vale do Contestado (também chamado 

Caçador ou a mais recente denominação de Vale do Peixe), sendo assim as 

duas sub-regiões produtoras mais importantes do estado que traçam a 

chamada « Rota dos Vinhos de Altitude », repletas de belezas 

naturais, onde o clima frio permite que as variedades de uva amadureçam 

de forma lenta e completa. 
 

Após anos de investimentos e pesquisas, conquistou um espaço merecido 

na produção de vinhos finos de qualidade. Um ambiente perfeito com 

uvas selecionadas e vinhedos localizados entre 900 e 1.430 m.a.s.m., 

garantem um alto padrão de produção. As excelentes condições geográficas, aliadas ao uso de modernas 

tecnologias e o trabalho de enólogos qualificados, resultou em espumantes, brancos, rosados, tintos e 

vinhos doces naturais, até icewine com características intensas e marcantes, próprias dos terrenos de 

altitude.  
 

Não é a toa que finalmente, no dia 29 JUN 2021 o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, fez 

o reconhecimento da certificação da IP, Indicação Protegida Vinhos de Altitude, ao mesmo modo 

que a sua Maçã Fuji. Todo uma conquista.  
 

No primeiro Planalto Paranaense, na sua 

parte menos ondulada, se encontra a Região 

Metropolitana de Curitiba, também 

chamado de Planalto Curitibano, ao sudeste do 

estado do Paraná, com população de origem 

étnica diversa, formada em 

parte por imigrantes 

europeus chegados na segunda metade do século XIX que trouxeram consigo a 

tradição da videira e do vinho, tanto que até o brasão municipal de Curitiba 

contém um ramo de uvas em seu desenho. Nos anos 1970 houve um declínio do 

cultivo de antigos parreirais devido ao surgimento de pragas e doenças. A 

retomada ocorreu algumas décadas depois com uso de novas tecnologias de 

viticultura, como porta enxertos resistentes a doenças.  
 

A partir de 1998 os produtores começaram a plantar uvas num microclima considerado desafiador para 

o cultivo de uvas viníferas, mas tem sido aos poucos, superado. Apesar dos projetos serem todos novos, 

alguns até corajosos, vanguardistas e inovadores, os resultados são surpreendentes. Vinhos com 

qualidade, estilo definido e potencial de guarda. Vinhos com cinco, seis anos de idade estão em plena 

qualidade e ainda vislumbram mais tempo de vida na garrafa, outro sinal muito positivo. 

 
 

Surpreendente é mesmo este nosso Brasil, ainda jovem e com tantos bons vinhos a nos revelar e encantar 
 

Venha e experimente, Sinta, Deguste e Vivencie! 
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1.- ROTEIRO PREVISTO DIA A DIA                                                                                                          
 

11 a 14 NOV (5ª a DOM) – VAM 2021 “Vamos a Montanha de .... São Joaquim” 
 

O ponto de início deste roteiro está idealizado para quem esteja participando opcionalmente no 
VAM 2021, o XXII Encontro do Fórum Enológico da Academia do Vinho 
(www.academiadovinho.com.br), carinhosamente chamado “Vamos a Montanha... de São 
Joaquim” que acontece do dia 11 ao 14 NOV 2021 em São Joaquim, e PréVAM no 10 a 11 NOV em 
Florianópolis.  
Para mais informações sobre o VAM, Reservas e Inscrições entrar no detalhamento do Encontro 
em: www.vam2021.com.br    

 

1º Dia. 14 NOV (DOM) - SÃO JOAQUIM / URUBICI / SÃO JOAQUIM 
 

Neste dia o Encontro do VAM finaliza e cada participante volta ao seu lugar de origem! 
Quem não estiver no Encontro, desde o seu local de origem precisará viajar no dia anterior, SAB 15 
NOV para São Joaquim. Sugerimos que o voo seja para Florianópolis como o aeroporto mais próximo 
e seguido de traslado a São Joaquim (aprox. 250 km/3h30 a 4h) onde realizar pernoite adicional.  
Quem está já no Encontro e inscrito nesta Jornada, logo após o café da manhã início do programa: 

 

• As 08h30, encontro na recepção do SÃO JOAQUIM PARK HOTEL 3* (2 noites) com o guia local 
para as iniciar o passeio de dia inteiro visitando os atrativos naturais e paisagísticos da vizinha 
Urubici (70 km/1h), muitos deles dentro do Parque Nacional de São Joaquim. A Cascata do 
Avencal, com 100 m de queda livre, as 
Inscrições Rupestres esculpidas num 
paredão de rochas do Morro do Avencal 
deixados por povos que habitaram a região 
há 3.000 anos, o Belvedere com excelente 
vista panorâmica a Urubici, sua Igreja 
Matriz em estilo gótico, uma das maiores 
do Estado, a Gruta Nossa Senhora de 
Lourdes, gruta natural cercada por 
paredões na qual desde 1944 existe a 
imagem desta Nossa Senhora, a Cascata 
Véu da Noiva e Morro da Igreja com vista 
a famosa Pedra Furada. (Não 
necessariamente nessa ordem, de acordo as 
condições climáticas e de visibilidade do 
dia, distribuído entre manhã e tarde) 

 

• Dentre estas visitas no aconchegante 
PARADOURO SANTO ANTÔNIO em Urubici, 
pausa para ALMOÇO (incluso) harmonização de 3 tempos com 3 vinhos locais tipo CASA 
CERVANTES ou SERRA DO SOL 

 

• No final da tarde, entre 19h00 e 19h30, chegada de volta ao hotel de São Joaquim.  

• Noite e jantar livre.  

http://www.academiadovinho.com.br/
http://www.vam2021.com.br/
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2º Dia. 15 NOV (2ª feira) - SÃO JOAQUIM 
 

• Manhã livre para passeios e visitas por conta própria em São 
Joaquim é famosa como a cidade mais fria do Brasil, onde, no 
inverno, quando a neve cai é para valer. Também conhecida pela 
maçã e o vinho.  
 

• Almoço e tarde livre.  
 

• À tarde, visita com Degustação Superior (5 vinhos) da Vinícola 
VIVALTI (15 km/20 min). De recente criação Situada a uns 1300 
m com 52 ha dos quais 16 destinados a vinhedos cuja cantina ainda está em construção, sendo 
seus vinhos vinificados atualmente na Villa Francioni, já tendo recebido importantes 
reconhecimentos.  
 

• Na sequência, no final da tarde, saída aos Vinhedos MONTE AGUDO, localizados na saída da 
cidade (10 km/20 min) para realizar um programa especial e encantador: desfrutar de um 
esplêndido Pôr de Sol considerado dos mais lindos destas serras (se o clima 
permitir) com degustação 
de 6 vinhos acompanhados 
por Tábua de frios e pães. 
Propriedade que não tem 
cantina, vinificando na 
Santa Augusta.    
 

• Retorno para o hotel em 
São Joaquim. 

• Noite e jantar livre.  
 
 

3º Dia. 16 NOV (3ª feira) - SÃO JOAQUIM / CAMPO BELO DO SUL / VIDEIRA / TREZE TÍLIAS 
 

• Após café da manhã, saída prevista no sentido norte, na zona rural no interior do município 
de Campo Belo do Sul, próximo ao Distrito de Morais, (aprox. 150 km/2h30) para visita da 
vinícola Boutique e familiar de ABREU & GARCIA, a 1.000 m.a.s.m., rodeada de belas 
paisagens, ainda da sub-região vitivinícola de São Joaquim, conhecendo seus vinhedos, a 
Capela e o Geoglifo do seu Sitio Arqueológico para depois passar a cantina para degustação 
(4 vinhos) e ALMOÇO (incluso) harmonizado de 4 tempos no seu Espaço Gourmet  

• Continuação da viagem, já se adentrando na sub-região de Caçador/Vale do 
Contestado/Vale Rio do Peixe até a vinícola SANTA AUGUSTA nas proximidades de Videira 
(145 km/2h30) para visita, degustação (4 vinhos) e JANTAR (incluso) harmonizado de 4 
tempos. A 1.000 m.a.s.m., é um dos pontos mais altos do Vale do Contestado, dispondo 
também de vinhedos em Água Doce a 1.300 m.a.s.m., na sub-região de São Joaquim. Em 
2011 iniciou o processo de transformação dos seus vinhedos para o cultivo biodinâmico. 
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Finalizado o jantar traslado até o HOTEL 13 
LINDEN 4* em Treze Tílias (40 km/40 min) 
de linda e característica construção alpina 
das regiões da Áustria, para acomodação de 2 
noites com café da manhã e impostos.  
 
 
 

4º Dia. 17 NOV (4ª feira) - TREZE TÍLIAS 
 

• Após o café da manhã, saída caminhando (300 m) em 
forma de passeio até a vinícola KRANZ na própria cidade 
para visita com degustação (6 vinhos). Forma parte do 
Grupo Kranz com outros negócios na área de transporte e 
tecnologia, do empresário Walter Kranz descendente da 
primeira leva de emigrantes austríacos chegados ao Brasil 
em 1942. 
 

• Prosseguimento para breve visita panorâmica com guia local a Treze Tílias fundada em 
OUT de 1933 pelo ex-ministro da agricultura da Áustria Andreas Thaler, acontecendo a 
imigração a partir de então com pessoas vindas em sua maioria dos estados do Tirol, 
Vorarlberg e Alta Áustria. Conhecendo a sua Igreja 
Matriz, o lindo prédio em estilo austríaco da 
Prefeitura, o Parque Municipal do Imigrante com 
um lago que tem uma ilha no formato da Áustria e 
que faz referência aos 9 estados da Áustria e com 
uma Via Crucis esculpida em madeira e o Museu 
Municipal Andreas Tahler, mais conhecido como 
“Castelinho” que conta com vários objetos da 
colonização, peças de arte, utensílios de trabalho e 
ainda ambientes que mostram como era a vida nos 
anos 30, a  ssim com algum dos seus Ateliers de 
Artesanato seja de esculturas e trabalhos em 
madeira, ou de Malharias ou até Chocolatarias.  
E finalmente os lindos jardins do Parque Lindendorf 
cuja atração é a sua perfeita réplica em miniatura 
da cidade de Treze Tílias que reforça ainda mais a 
sua origem austríaca, recebendo seus visitantes com 
pessoal de trajes tiroleses e ao som de música 
típica. Lugar para curtir e até fazer um passeio pelas 
suas trilhas onde, realizar o ALMOÇO (incluso) em 
forma de buffet com comidas típicas austríacas (sem 
bebidas)  

  

• Resto da tarde, noite e jantar livre, sugerindo, 
opcionalmente visitar o Pub da famosa Cervejaria 
Bierbaum no centro da cidade com cervejas de 
produção artesanal, dispondo também do seu 
atrativo Restaurante Edelweiss.  
 

 

5ºDia. 18 NOV (5ª feira) - TREZE TÍLIAS / ÁGUA DOCE / CURITIBA  
 

• Café da manhã no hotel, e saída com destino ao extremo norte desta sub-região de 
Caçador/Vale do Contestado/Vale Rio do Peixe onde visitar a última vinícola desta incursão 
ao Planalto Catarinense (aprox. 65 km/1h). 
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• Visita da vinícola VILLAGGIO GRANDO, 
(65 km/1h) localizada na região de 
Herciliópolis, a zona rural do interior 
do município de Água Doce, onde 
realizar Degustação Premium (5 vinhos 
Premium), especialmente selecionados 
e de edição limitada como é o caso do 
vinho de sobremesa “Marilla” seguido 
de ALMOÇO (incluso) tipo buffet 
acompanhado com mais 3 dos seus 
vinhos, entre eles o seu famoso 
“Innominabile Lote VII” que não é só 
um corte 7 diferentes castas francesas, 
mas também das suas melhores safras.   
Este projeto é um dos pioneiros e mais 
antigo no estado catarinense, surgindo 
nos anos 90 ao descobrir que essas terras nos campos de altitude de Santa Catarina 
poderiam ser ideais para o desenvolvimento de vinhedos e produção do vinho, contando hoje 
com 45 ha. que entre tintos, brancos e espumantes chegam a 260.000 garrafas/ano.  
 

• A tarde prosseguimento até o centro de 
Curitiba (335 km/5h) para acomodação de 3 
noites no HOTEL PESTANA CURITIBA 4*, em 
confortáveis Apartamentos Categoria Superior 
de 25 m2, com localização privilegiada, no 
centro da cidade junto ao elegante bairro 
Batel a poucas quadras dos principais 
atrativos da cidade, dispondo de piscina 
coberta com maravilhosa vista panorâmica da 
cidade e no lobby, para os amentes do vinho, 
uma banca VIVAVINHO da Importadora Cantu! 
 

• Noite e jantar livre em Curitiba.  
 

 

6º Dia. 19 NOV (6ª feira) – CURITIBA / CAMPO LARGO / CURITIBA  
 

• Após o café da manhã no hotel, saída para o vizinho município de Campo Largo (32 km/40 
min), ao oeste da área metropolitana de 
Curitiba, para visita da conceituada Vinícola 
LEGADO realizado degustação de 4 vinhos, 
entre eles alguns inéditos, e no final da manhã 
finalizando com ALMOÇO (incluso) harmonizado 
de 3 Tempos com mais outros 3 vinhos da 
vinícola que foi pioneira na região.  
 

• Vinícola boutique cujo projeto inicia em 1998 
dispondo atualmente de 10 ha de vinhedo, com 
castas brancas nada comuns no Brasil como é a 
Viognier e Fiano. Além de mais a Alvarinho em 
fase experimental. Trabalham com destacada 
consciência meio ambiental ao ponto de todos 
os resíduos das uvas são reaproveitados dentro 
da propriedade como abono realizando o 
manejo do vinhedo com o mínimo de 
tratamentos químicos  
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• Após o almoço retorno para o centro de Curitiba 
onde realizar na parte da tarde uma interessante 
visita ao produtor do micro cervejaria artesanal 
WAY BEER no bairro de Pinhais.  
Com espírito arrojado, a marca ganhou destaque 
em pouco tempo de existência na cidade, sendo 
que estreou oficialmente em 2010 no Festival 
Brasileiro da Cerveja, em Blumenau, SC. Sua 
Amburana Lager já foi amplamente elogiada pelo 
crítico de cervejas canadense Stephen Beaumont. 
Sempre buscam inovar e aos poucos, a cervejaria 
conquistou a crítica dos consumidores pela 
qualidade de seus produtos. e 
Produz várias tipologias e estilos de alto padrão, 
como American Pale Ale, Amburana Lager, Cream 
Porter, American Lager, IPA, Stout, as tipo belgas 
Triple e Dubbel, Barley Wine, Wilde Ale e Irish Red 
Ale. São receitas exclusivas, desenvolvidas na 
própria cervejaria, para agradar os mais diversos 
paladares.  
Tem 13 torneiras de Chope de estilos diferentes que são atualizados conforme os produtos 
vão mudando, dos quais será feita degustação de 6 chopes.  
E aí, vai uma cerveja Way Beer, Uai?  
 

• Na sequência retorno ao hotel. Noite e jantar livre em Curitiba 
 
 

7º Dia. 20 NOV (SAB) – CURITIBA / QUATRO BARRAS / CURITIBA 
 

• Após o café da manhã no hotel, saída para o vizinho município de Quatro Barras (34 km/40 
min), ao leste da área metropolitana de Curitiba, para visita da Vinícola FAMÍLIA FARDO, 
com degustação a ALMOÇO (incluso) harmonizado de 3 Tempos.   
 

• A vinícola está situada 
em uma área de 73 mil 
M2. Surge do desejo de 
Ambrósio Fardo, 
descente de imigrantes 
italianos, em preservar 
o legado de produção 
de vinhos iniciado por 
seu avô. Em 2008, 
adquiriu pipas de 
madeira dos herdeiros 
do seu irmão – grande 
produtor de uvas e de 
vinho para consumo 
próprio, de 
Farroupilha, RS. O 
edifício da vinícola, de 
imponente estilo 

medieval, foi construído em pedra basalto e os interiores são ricos em detalhes decorativos. 
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Após o almoço retorno para o centro de Curitiba, até a ESCOLA ALTA 
GAMA, centro de difusão da cultura do vinho, onde nos recebe o 
Wagner Gabardo, especialista em Enologia e Viticultura pela UTP,  
Tecnólogo em Sommelerie pelo CAVE e Secretário da VINOPAR, a 
Associação dos Viticultores do Paraná, onde apresentar o 
panorama geral da viticultura no seu estado. 

 
Em paralelo 

degustação de 6 
vinhos de 3 vinícolas 

membros da 
VINOPAR diferentes 

as visitadas 
(Araucária, Franco-

Italiano e Cave 
Colinas de Pedra) 
acompanhada com 
serviço de couvert 

com brusquetas, 
 empanadas e pães 

com antepastos. 
 

• Na sequência retorno ao hotel.  

• Noite e jantar livre em Curitiba 
 
 
 

8º Dia. 21 NOV (DOM) – CURITIBA / CIDADES DE ORIGEM  
 

• Café da manhã no hotel e manhã livre para alguma visita ou atividade por conta própria. 
 

• As 12h30, ALMOÇO Especial de Confraternização e 
Despedida (incluso) harmonizado com vinhos do Paraná, no 
QUINTANA EcoGastronomia Cultural da Chef Gabriela Vilar 
de Carvalho. 
Localizado bem próximo ao hotel, a somente 350 m, numa 
casa aconchegante, que mantém traços do passado. Ao 
redor, muita arte, cultura e livros, para se sentir em casa. Do 
lado de fora, o jardim encanta por ser casa de diversas 
espécies de abelhas nativas sem ferrão, pela variedade de 
plantas ali produzidas, e pela perfeita harmonia com  
                         natureza em meio ao ambiente urbano.  
                            O EcoDeck transparece os valores   
                                sustentáveis ao ser resfriado por uma  
                                  queda de água reaproveitada da  
                                    chuva. Priorizam alimentos  
                                     orgânicos, parceiros do pequeno e  
                                    consciente produtor. E são membros  
                                   da Associação do Prato da Boa  
                                  Lembrança e do Prato da Cultura  
                                Cervejeira.  

 
 
 

• Na sequência retorno ao hotel.  

• Resto do dia, noite e jantar livre em Curitiba 
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9º Dia. 22 NOV (2ª feira) – CURITIBA / CIDADES DE ORIGEM  
 

• Após o café da manhã, saída dos traslados em serviço privativo para o Aeroporto de Curitiba 
(18km/25 min) de acordo aos da saída dos voos de retorno às cidades de destino de cada 
inscrito e conforme as melhores condições e opções de voos que tiver disponível na hora da 
emissão ou da preferência de cada participante.  

 
 

• Para aproveitar ainda a parte da manhã na cidade e desfrutar do café da manhã do hotel com 
calma, sugerimos marcar os voos de volta a partir das 13h00, sendo que o check-out do hotel é 
até as 12h00.  

 

• Ou estadia opcional de algum pernoite e dias a mais em Curitiba. No caso, solicite cotação para 
noite adicional no mesmo hotel, ou outros passeios e visitas.  

 
 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS E ATÉ UMA PRÓXIMA VIAGEM! 

 
 
2.- SERVIÇOS 

 
PARTE TERRESTRE INCLUI 
 
 

✓ 8 noites de acomodação com café da manhã e impostos, sendo 2 em São Joaquim (14-16 
NOV), 2 em Treze Tílias (16-18 NOV) e 3 em Curitiba (28 a 22 NOV) em apartamentos 
Standard em hotéis e categoria conforme indicados no roteiro ou similares  

✓ 8 vinícolas com degustação de 3 a 6 vinhos (Vivalti, Monte Agudo, Abreu&Garcia, Santa 
Augusta, Kranz, Villaggio Grando, Legado e Família Fardo, ou similares) 

✓ 8 refeições, sendo 7 almoços, dos quais 6 harmonizados (4 em vinícolas e 2 em 
restaurantes com vinhos locais) e 1 jantar harmonizado em vinícola. 7 refeições com 
vinhos e 1 sem bebidas. Nos restaurantes e vinícolas indicados no roteiro (ou similares). 

✓ No final da viagem entre as degustações e comidas terão sido degustados mais de 60 
vinhos dentre estas duas regiões vitivinícolas visitadas.  

✓ 1 atividade de congraçamento com a VINOPAR, a Associação dos Viticultores do Paraná, 
com degustação 6 vinhos de outras vinícolas paranaenses acompanhada por petiscos. 

✓ 1 visita a micro cervejaria artesanal com degustação (Way Beer ou similar) 
✓ 2 visitas turístico-culturais com guia local (Urubici e Treze Tílias)  
 
 



 

Realização, Informações e Reservas:  

ZÊNITHE TRAVELCLUB 
Experiências EnoGastronômicas e de Conhecimento pelo Brasil e o Mundo 

 Rua Sergipe 1167/13º andar | Edifício Sibelius  | Savassi  
Belo Horizonte | CEP 30.130-171 |  Minas Gerais | BRASIL  

Tel.:  ++55 (31) 3225 7773 |  fit4@zenithe.tur.br | http://zenithetravelclub.blogspot.com 

 

 
 
✓ Ingressos a Cascata do Avencal, Inscrições Rupestres e Cascata Véu da Noiva em Urubici 

e ao Castelinho e Parque Lindendorf em Treze Tílias.  
✓ Todos os traslados em serviço privativo com motorista em veículo de acordo ao número 

de inscritos, com início no São Joaquim Park Hotel e finalização no Aeroporto de 
Curitiba.  

✓ Acompanhamento de guia operacional para assistência durante todo o roteiro 
especializado em experiências enogastronômicas.   

✓ Completa apostila com informações das regiões vitícolas e os produtores visitadas. 
 
 

PARTE AÉREA INCLUI  
 

✓ Passagens aéreas da companhia aérea que no momento da emissão estiver mais favorável 
de disponibilidade, conexões e preço de acordo a origem, datas e preferência do inscrito. 

✓ Aeroporto de chegada: Florianópolis. É o aeroporto mais próximo de São Joaquim (aprox. 
250 km/4 h) a cujo destino deve ser o voo da ida. Para quem não estiver no VAM, deve ser 
feito como mínimo 1 dia antes, 13 NOV, e fazer noite adicional do 13 a 14 NOV em São 
Joaquim, sendo que o início do programa acima é logo a primeira hora da manhã, após o 
café da manhã no Hotel de São Joaquim no 14 NOV. 

✓ Aeroporto de volta: Curitiba, onde finaliza o roteiro acima na 2ª feira 22 NOV após o café 
da manhã. Para este intuito será feita pesquisa de acordo a origem de participante e no 
horário da melhor conveniência após a formação do grupo da Parte Terrestre.   
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NÃO INCLUI 
 

✓ Traslado desde o Aeroporto de Florianópolis ao São Joaquim Park Hotel.  
✓ Eventual pernoite adicional no início em São Joaquim do 13 a 14 NOV para quem não 

esteja participando do VAM nos dias antes do 11 a 14 NOV. No caso será cotizado e 
informado depois de ser formalizada a inscrição.  

✓ Seguros de Assistência em Viagens e Cancelamento com Up-Grade C-19. Sob consulta.    
✓ Refeições não mencionadas ou indicadas como ¨livre¨ no roteiro.  
✓ Outras bebidas as mencionadas como inclusas. 
✓ Gratificações e gorjetas voluntárias, motoristas e Restaurantes  
✓ Carregadores nos aeroportos e hotéis.  
✓ Serviços extras de caráter pessoal, tantos nos hotéis e em outras situações.   
✓ Tudo o mais que não esteja relacionado especificamente no item acima “o preço inclui“.  

 

OBS.:  
✓ Por peças de bagagem de tamanho convencional para transporte aéreo e terrestre 

entendem-se de acordo a medidas estabelecidas nas franquias das companhias aéreas, 
cuja soma do cumprimento + largura + altura de cada peça não supere os 158 cm.   

✓ E pela peça como bagagem de mão com medidas de 55 + 40 + 20 = 115 cm. 
✓ A Franquia de bagagem nos voos internos no Brasil é pelo geral de 1 peça até 23 kgr por 

pessoa e a de mão de 5 kgr. Dependerá de cada companhia na hora da emissão.   
✓ O excesso de bagagem será com pagamento por conta própria no embarque dos voos de 

acordo as condições da companhia aérea envolvida no roteiro aéreo.  
✓ Nota Importante para Enófilos: Em voos dentro do Brasil, na bagagem de mão, é 

permitido até 5 l de bebida alcoólica por pessoa, sendo o máx de 1 l por volume, com 
teor alcoólico entre 24% e 70% e deve ser industrializada e lacrada pelo fabricante. Ou 
seja, 6 gfas. de 750 ml e mais 1 de 500 ml.  
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3.- VALORES, PAGAMENTO e INSCRIÇÃO  
 
PARTE TERRESTRE 
 
 

o R$ 5.480,00 por pessoa em acomodação Dupla.  
o R$ 782,00 de acréscimo para ficar em acomodação Individual. 
o OBS: Para grupo de no mínimo 17 inscritos. 

 
Inscrição 

 

✓ Sendo que as vagas são limitadas a 26, é considerada inscrição unicamente com 
pagamento do sinal, no momento da solicitação da reserva de lugar junto ao 
preenchimento da Ficha de Inscrição. 

✓ Sinal de 50% por pessoa no momento da inscrição. 

✓ Prazo para inscrições 28 SET 2021  

✓ Nota: Se achar atrativa a proposta e se decidir por participar não deixe esgotar este 
prazo e faça sua inscrição quanto antes. As vagas são limitadas e são preenchidas de 
acordo a ordem de chegada.   
 

Pagamento 
 

Sistema “a vista facilitado” por transferências bancárias. Ou seja:  
✓ O sinal acima de 50% que se confirmado o grupo já é considerada a entrada para 

abatimento no pagamento final. 
✓ Após o prazo limite das inscrições, se confirmado o grupo e não houver prorrogação no 

prazo, pagamento do 50% restante, descontado o 50% inicial em até o 29 OUT 2021. 

✓ Outros planos de pagamento com depósito em conta sempre que a totalidade esteja 
paga até o dia 29 OUT, poderá ser negociado de acordo a preferência do inscrito.  

✓ Outras opções com parcelamento financiado no cartão de crédito (Master o Visa), sob 
consulta, sendo 30% de entrada e mais o número de parcelas desejadas (até 10), 
considerando juros de acordo ao número de parcelas requeridas.  

 
PARTE AÉREA 
 
 

Valores de referência no momento da publicação deste programa (12 SET JUL 2021) com voos 
na ida para Florianópolis (dias 10, 11 ou 13 NOV) e da volta de Curitiba (dia 22 NOV)  
  

o De Rio de Janeiro. Voos ida com AZUL e volta com GOL: R$ 1.150,00. 
o De Belo Horizonte. Voos ida com AZUL e volta com GOL: R$ 1.150,00 
o De Brasília. Voos ida com AZUL e volta com GOL: R$ 950,00 
o De Porto Alegre. Voos ida e volta com AZUL R$ 595,00  
o De São Paulo. Voos ida com LATAM e volta com GOL: R$ 1.050,00 
o Preços por pessoa com todas taxas e 1 peça de bagagem para despacho até 23 kg e 1 de 

mão até 10 kg, tanto na ida como na volta.  
o Com 2 peças de bagagem para despacho até 23 kg acrescentar aprox. mais R$ 80,00 por 

trecho e por pessoa.  
o Os valores mencionados são flutuantes. Portanto, como referência podendo ser similares, 

dependendo da disponibilidade no momento da emissão, horários e datas desejadas.  
o Saídas de outras cidades, sob consulta.  
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Pagamento 

 

✓ Depósito bancário ou cartão de crédito. 
✓ Neste último caso, na LATAM e AZUL parcelamento em até 10 vezes e na GOL até 5 vezes. 

Em todos os casos sem acréscimo e considerando que a totalidade das taxas são junto a 
primeira parcela.  

✓ No caso de pagamento em cartão de crédito, este deverá ser emitido no Brasil de pessoa 
física, e não poderá ser corporativo, no Amex, Visa, Master ou Diners, sendo necessário 
preenchimento com assinatura de autorização de debito, acompanhada de cópia frente e 
verso do cartão de crédito utilizado para a compra, assim como o RG do titular do cartão.  

 
4.- OPCIONAIS 

 
o INÍCIO DO PROGRAMA 14 NOV. Sendo que o programa se inicia no São Joaquim Park Hotel na 

cidade serrana de São Joaquim (SC) na parte da manhã logo após o café da manhã no hotel, 
como saída para Urubici as 09h00, tendo sido projetado para emendar com quem estiver 
participando no VAM SÃO JOAQUIM 2021 (XXII Encontro do Fórum Enológico da Academia 
do Vinho) precisará de: 
1) se não estiver participando no VAM, chegar como mínimo 1 dia antes em São Joaquim. Ou 

seja, no SAB 13 NOV e realizar a pernoite do 13 a 14 NOV em São Joaquim.  
2) E precisará, desde Florianópolis (aprox. 250 km/4h) de um traslado adicional para subir a 

serra até São Joaquim, seja de domicílio particular (caso seja morador de Florianópolis) 
ou do Aeroporto de Florianópolis, como o mais próximo, de quem seja de outra cidade de 
origem no Brasil.  
 

o A pernoite do 13 a 14 NOV em São Joaquim, se tiver disponibilidade, poderá ser no mesmo 
hotel do VAM, o São Joaquim Park Hotel no valor de R$ 175,00 por pessoa em Duplo ou R$ 
225,00 em Individual com café e impostos.  
E até, existindo a possibilidade, caso houver disponibilidade, em participar opcionalmente do 
Jantar de Despedida do VAM 2021 nessa noite do 13 NOV. Ou ainda, para quem desejar 
emendar e participar do VAM todo, no primeiro dia do mesmo, 5ª feira 11 NOV. (Nesses casos 
contatar diretamente a organização do VAM ou nos consultar para verificar com eles) 
 

o Quanto ao traslado do 13 NOV de Florianópolis a São Joaquim (aprox. 250 km/3h30 a 4h), 
igualmente nossa organização, sob consulta prévia, poderá organizar e oferecer o mesmo de 
acordo ao horário desejado ou da chegada do voo em Florianópolis, cujo custo dependerá do 
número de pessoas viajando juntas. Como referência se for um carro privativo com motorista 
até 3 pessoas custa R$ 850,00.  

 
o Estadia adicional no final em Curitiba a partir do 22 NOV, que poderá ser no mesmo hotel 

dos dias prévios inclusos no programa. Ou seja, no Hotel Pestana Curitiba no valor de R$ 
165,00 por pessoa em Duplo e R$ 290,00 em individual por noite com taxas e café da manhã.  
 

o Estes serviços opcionais serão trabalhados unicamente após a inscrição formal no roteiro 
PósVAM e da confirmação da formação do grupo. 
 

o E igualmente a participação no VAM SÃO JOAQUIM 
2021 do 11 a 14 NOV para o qual ainda tem vagas 
sendo a Zênithe Travelclub a Central de Reservas para 
a parte de Hospedagem.  
Mais informações sobre o Pré-VAM e VAM, reservas e 
inscrições entrar no detalhamento do Encontro em: 
www.vam2021.com.br  

 

http://www.vam2021.com.br/
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5.- OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
 

o Número de participantes no grupo: Mínimo 17 / Máximo 26.  
o Caso tiver um número menor poderá acontecer reajuste conforme ao número final de 

inscrições, previamente informado aos mesmos, que poderão optar por ficar inscritos com o 
pagamento deste acréscimo, ou então desistir, em cujo caso será feito o reembolso total de 
qualquer pagamento anteriormente realizado no prazo máximo a data da saída que esteja 
prevista no programa. 

o No programa, a ordem do seu percorrido, pode ser alterada, assim como suas visitas, 
vinícolas, outros produtores, restaurantes e hotéis por algum motivo operacional ou de força 
maior, estando sujeitos à alteração, mas sempre oferecendo a garantia de categorias e 
serviços similares sem nunca perder a qualidade e quantidade publicada no programa, com 
condições no mínimo iguais ou superiores.     

o Para o aéreo, será necessário dispor de RG com data de emissão até máximo 10 anos e foto 
atualizada ou Carteira de Motorista dentro da validade e com foto atualizada.  

o Cancelamento após a inscrição no programa, independentemente que seja por força maior, e 
sendo a saída do grupo confirmada, desde a data da inscrição, e após qualquer pagamento 
realizado dentro das datas estabelecidas para os pagamentos (sinal, intermediário e final), 
não apresentação no embarque ou desistência durante a viagem, pagamento total do valor do 
pacote aéreo e terrestre, sem devolução.  

o Caso o promotor da viagem, após a confirmação da saída do grupo e até o pagamento 
intermediário, cancelar a saída ou o programa, por algum motivo de forca maior, será 
reembolsado integralmente o sinal inicial, ou serão procuradas datas alternativas.  

o O inscrito precisará ter um Seguro de Assistência em Viagens, e eventualmente de 
cancelamento. Seguro á aquilo que é contratado para não usar. Mas se acontecer alguma 
ocorrência deve ser eficaz e fácil de acionar. Caso não dispor ficamos a disposição para 
oferecer.  

o No momento da Inscrição será necessário assinar o Contrato de Adesão ao Programa o qual 
será remitido ao inscrito, junto as Condições Específicas.  

o Resto de considerações, segundo Condições Específicas publicadas para este Roteiro, sendo 
complementadas com as Condições Gerais, conforme disposições da Embratur, estando à 
disposição sob consulta, como das Informações Adicionais expostas neste Programa e 
confirmação da reserva.  

o Entende-se que no momento da inscrição com 
o pagamento do sinal que automaticamente o inscrito 
declara estar ciente destas Condições Específicas, as 
quais deverão ser assinadas.  

o Informações e Pré-Reservas: Na Zenithe Travelclub. 
Consultoria e Operadora de Viagens Culturais, de 
Conhecimento e EnoGastronômicos. Belo Horizonte. 
Tel.: (xx31) 3225-7773. Contatos: Germán Alarcón-
Martín german@zenithe.tur.br  

o Dados para depósito bancário: Banco Itaú (341). 
Agência 0925. C/C 20.404-2. Titular Zênithe Viagens e 
Turismo Ltda. - CNPJ 41.711.581/0001-57. No caso, 
por favor, enviar comprovante via fax ou mail ao 
financeiro@zenithe.tur.br com a indicação de 
“Inscrição Vamos aos ... Planaltos Catarinenses e 
Paranaenses NOV 2021” 

 

mailto:german@zenithe.tur.br
mailto:financeiro@zenithe.tur.br

