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Preparamos esse material para facilitar suas 
visitas às vinicolas da Serra Catarinense. 
Com uma página dedicada para cada 
vinícola, aqui, temos informações 
como telefones, e-mails, se 
a vinícola é aberta para 
visitação e também estão 
disponíveis links do 
Google Maps e Waze 
que levarão você 
a partir da sua 
localização até 
a vinícola 
escolhida.
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N
as alturas da Serra 
Catarinense  nasce uma 
tradição: os vinhos finos 

de altitude. O frescor da noite e 
a luminosidade do dia envolvem 
a região e proporcionam um 
amadurecimento prolongado das 
uvas. A combinação entre o clima 
ideal e a maturação adequada dos 
frutos potencializa a qualidade 
dos rótulos de cada safra. Vinícola 
Boutique Abreu Garcia está situada 
a 950 metros acima do nível do 
mar, em Campo Belo do Sul. Lá 
são cultivados oito tipos de uvas 
que são matéria-prima na criação 
de infinitas possibilidades para o 
paladar, entre vinhos brancos, tintos 
e espumantes.

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

AGENDE 
SUA VISITA

1 ABREU GARCIA

tel:48988366848
mailto:eventos%40abreugarcia.com.br?subject=
https://www.google.com/maps/place/Vinicola+Abreu+Garcia/@-27.6667225,-50.7459629,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5d1ce92480c6f1c9?sa=X&ved=2ahUKEwihkIDh0MzzAhUEH7kGHdVTAEcQ_BJ6BAhlEAU
https://www.instagram.com/vinicolaabreugarcia/
http://www.abreugarcia.com.br
https://www.vinicolaperico.com.br/visite
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D
a paixão pelos vinhos e 
da união de familiares 
descendentes de 

imigrantes trentinos no norte da 
Itália, nasce em 2016 a Fattoria São 
Joaquim às margens da rodovia 
SC- 114 com o objetivo de produzir 
vinhos finos de altitude das castas 
italianas Montepulciano, Sangiovesi, 
Rebo, Vermentino, Pecorino e 
Sacrantino. E, das castas francesas 
Suavingnon Blanc, Cabernet Franc e 
Petit Verdot.

Com foco na qualidade da 
matéria prima, a Fattoria São 
Joaquim implantará seis hectares 
de vinhedos, sendo três, já 
implantados.

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

2 FRATTORIA SÃO JOAQUIM

tel:47999374478
mailto:joelciofronza%40gmail.com?subject=
https://www.google.com/maps/place/Piccola+Fattoria/@-28.2525429,-49.8860531,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2dcf9d4260251567!8m2!3d-28.2525429!4d-49.8860531
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions?navigate=yes&to=ll.-28.25231931%2C-49.88559946
https://www.facebook.com/pg/fattoriasaojoaquim/about/
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E
m 2001, iniciou mais um 
desafio na história do  
imigrante japonês Fumio 

Hiragami, que nas terras de São  
Joaquim vislumbrou a possibilidade 
de desenvolver um novo negócio, 
além do plantio e  comercialização de 
maçãs, estendendo e  diversificando 
sua atividade agrícola. Em 2006, 
após cinco anos de  observação e 
estudos, foi implantado o vinhedo 
para cultivo comercial, sendo as  
principais variedades: Cabernet 
Sauvignon, Merlot e  Sauvignon 
Blanc. A Vinícola Hiragami tem como  
característica a produção de vinhos 
finos de  excelência, cuidadosamente 
elaborados, primando pela  qualidade 
em todos os processos de produção.

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

3 HIRAGAMI

tel:4932336900
mailto:producao%40hiragami.com.br?subject=
https://www.google.com/maps/place/Vin%C3%ADcola+Hiragami/@-28.2815257,-49.9233019,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf91b67954c832aa4!8m2!3d-28.2815697!4d-49.9232716?hl=pt-BR
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/brasil/santa-catarina/vinicola-hiragami?navigate=yes&to=place.ChIJ1_KQhqsuIJURpCqDTJVnG_k
https://www.instagram.com/vinicolahiragami/
http://www.hiragami.com.br/
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A 
vinícola Leone di Venezia 
está integrada a paisagem 
do Morro Agudo e Vale do 

Rio Antonina, em São Joaquim, a 
uma altitude 1280m. As primeiras 
parreiras foram plantadas em 2008 
e hoje totalizam cinco hectares. Pela 
origem da família e pelos estudos 
realizados na Itália, a opção foi pelo 
plantio de variedades italianas. Após 
um longo trabalho de pesquisa 
permitiu a escolha das que tiveram 
perfeita adaptação ao terrior de 
altitude, onde se destacam as tintas 
Sangiovese, Montepulciano , Refosco 
dal Peduncolo Rosso e Aglianico, 
bem como as brancas Garganega e 
Gewurztraminer. A vinícola projetada 
por enólogos italianos.

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

AGENDE 
SUA VISITA

4 LEONE DI VENEZIA

tel:4999673668
mailto:vinicola%40leonedivenezia.com.br?subject=
https://www.google.com/maps/place/Vin%C3%ADcola+Leone+di+Venezia/@-28.2384134,-49.9541124,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x490ddfc0a07cb16!8m2!3d-28.2384134!4d-49.9541124
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/vinicola-leone-di-venezia-rod.-sjm-145-2800-sao-joaquim?navigate=yes&to=place.w.203163118.2031958856.19189385
https://www.instagram.com/leone.divenezia/
https://leonedivenezia.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5549999731135&text=Para%20solicitar%20minha%20reserva%20estou%20informando%20abaixo%20o%20meu%20nome%20completo,%20numero%20de%20pessoas%20e%20data%20da%20visita.
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E
m meados de 2018 o catarinense 
Rodiney Martini, engenheiro agrícola 
e empresário, resolveu visitar a 

Serra Catarinense onde se encantou com as 
belezas naturais, o clima local e seu vinho de 
excelência.
A “Fazenda Pedacinho do Céu”, está 
localizada na encosta Nordeste do Morro 
da Espia, com uma altitude a partir de 
1280 metros de altitude, em meio ao já 
consagrado “Terroir do Vale Pericó”.
Esse “presente da vida” o levou a decisão de 
implantação da “Vinícola Morro da Espia”.
O empreendimento está em fase de 
implantação e sua infraestrutura entregará a 
melhor experiência ao visitante. Nela, já estão 
plantadas as castas Teroldego, Montepultiano, 
Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Cabernet 
Sauvignon, Merlot e Pinot Noir.
 “Criar vinhos e espumantes de excelência, 
respeitando e preservando a natureza, é a 
nossa missão”.

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

5 MORRO DA ESPIA  
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V
inhos finos da altitude 
catarinense para aproveitar 
além do tempo!

Fundada em 2002, a Pericó nasceu 
de um grande sonho pessoal e 
da aposta no potencial de Santa 
Catarina no cenário de vinhos de 
altitude. 
Atualmente, a vinícola aproveita 
o terroir do Vale do Pericó para 
elaborar vinhos finos, produzidos 
a partir de castas francesas, em um 
dos pontos mais altos de Santa 
Catarina, a 1.300 metros de altitude. 
A Pericó leva rótulos exclusivos, com 
características únicas da altitude 
catarinense, para todo o Brasil.

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

AGENDE 
SUA VISITA

6 PERICÓ

tel:49999224499
mailto:mail%20to:vinicolaperico%40vinicolaperico.com.br?subject=
https://www.google.com/maps/place/Vin%C3%ADcola+Peric%C3%B3/@-28.123727,-49.8227181,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9e7ccae3367d07b5!8m2!3d-28.123727!4d-49.8227181
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/vinicola-perico-sao-joaquim?navigate=yes&to=place.w.203294191.2032810836.24490659
https://www.instagram.com/pericovinhos/
https://www.vinicolaperico.com.br/
https://www.vinicolaperico.com.br/visite
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C
om um trabalho pioneiro 
iniciado em 1999, a Quinta da  
Neve foi a primeira empresa 

a plantar mudas vitiviníferas  para 
produzir vinhos finos, na localidade de 
Lomba Seca, em  São Joaquim. Hoje, 
com vinhedos e vinificação própria no 
local, produz em 15 hectares e alcança 
uma média anual de 50 mil garrafas. O 
Sauvignon Blanc, o Touriga Nacional. 
e o Pinot Noir da  Quinta da Neve 
figuram a cada ano entre os melhores 
vinhos  nas seleções feitas pelas 
diferentes publicações do pais  focadas 
na enogastronomia.

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

7 QUINTA DA NEVE

tel:49991585656
mailto:administrativo%40quintadaneve.com.br?subject=
https://www.google.com/maps/place/Vin%C3%ADcola+Quinta+da+Neve/@-28.2188946,-50.1107492,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8aa08f945765c616?sa=X&ved=2ahUKEwiT56SfjM3zAhXBE7kGHY7pCG4Q_BJ6BAhVEAU
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/brasil/santa-catarina/vinicola-quinta-da-neve?navigate=yes&to=place.ChIJ217S9H0nIJURFsZlV5SPoIo
https://www.instagram.com/quintadaneve/
https://quintadaneve.com.br/
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Q
uinta das Araucárias localizada 
na Serra Catarinense as 
margens da SC 114, km 

287,5 em uma altitude de 1160m  é 
uma Vinícola Fazenda que segue a 
tradição familiar de criação de gado 
Charolês e ovinos Ile de France unida 
a fruticultura de maçãs, peras e uvas 
viníferas Cabernet Sauvignon, Pinot 
Noir e Chardonnay.

  Transferimos aos nossos rótulos a 
tranquilidade do campo, a qualidade 
e bem estar dos animais associados a 
um terroir diferenciado.

  Buscamos a excelência na elaboração 
de vinhos, com aromas e sabores que 
celebram a arte de viver.

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

Durante a Vindima, 
oferecemos visitação.

8 QUINTA DAS ARAUCÁRIAS

AGENDE 
SUA VISITA

tel:49999799744
mailto:vinicolaquintadasaraucarias%40hotmail.com?subject=
https://www.instagram.com/vinicolaquintadasaraucarias/
http://google.com/maps/place/28°10'40.6"S+50°01'03.9"W/@-28.1764987,-50.0225252,14.8z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x55f2067e892227b7!8m2!3d-28.1779425!4d-50.0177544?hl=pt-BR
http://
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M
ovidos pela fé e devoção A 
Vinícola nasceu do hobbie de 
dois empresários e aos poucos 

foi ganhando grandes proporções. Do 
amor ao vinho à grandes negócios. Hoje 
a Vinícola Santa Augusta é referência na 
industrialização por encomenda. Com 
grande capacidade produtiva e maquinários 
de última geração, disponibilizamos a nossa 
estrutura para que outras vinícolas realizem 
a produção personalizada em nossas 
instalações.
Cada marca é vinificada separadamente, 
tornando cada produto único e exclusivo.
Essas parcerias nos possibilitam ampliar a 
nossa expertise na arte de produzir grandes 
vinhos, garantindo a constante evolução de 
nossos produtos.
Além desse serviço prestado, contamos com 
uma vasta linha de produtos próprios que 
proporcionam experiências únicas, como 
espumantes, vinhos brancos, roses e tintos.

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

9 SANTA AUGUSTA

tel:4935517337
mailto:santaaugusta%40santaaugusta.com.br?subject=
https://www.google.com/maps/place/Vin%C3%ADcola+Santa+Augusta/@-27.0609022,-51.1520004,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4af3b6582f9826a2?sa=X&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwiTxpOWk83zAhVFErkGHQxsBVEQ_BJ6BAhpEAU
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/brasil/santa-catarina/vinicola-santa-augusta?navigate=yes&to=place.ChIJ7V-TZYNP4ZQRoiaYL1i280o
https://www.instagram.com/vinicolasantaaugusta/
https://santaaugusta.com.br/
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L
ocalizada em Urubici (SC), 
uma das cidades mais 
frias do Brasil, a Vinícola 

Serra do Sol possui um terroir único 
constituído de solo profundo e 
bem drenado a 1250 m.s.n.m, o que 
propicia grande amplitude térmica 
com dias ensolarados e noites frescas. 
A nossa colheita é feita entre os meses 
de fevereiro e abril, o que caracteriza 
uvas com maior maturidade fenólica e 
vinhos mais complexos. A Vinícola se 
destaca principalmente na produção 
de uvas italianas e por seus vinhos e 
espumantes de altíssimo padrão.

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

10 SERRA DO SOL

AGENDE 
SUA VISITA

tel:4932784107
mailto:vinicolaserradosol%40hotmail.com%0D?subject=
https://www.google.com/maps/place/Emporium+Serra+do+Sol/@-27.9941276,-49.5863143,17.23z/data=!4m5!3m4!1s0x16d0642665b303f:0x2a1db1db6031c776!8m2!3d-27.9942251!4d-49.584557
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/brasil/santa-catarina/loja-da-vinicola-serra-do-sol?navigate=yes&to=place.ChIJRel6hJRDIJURBY32Y0v0fs8
https://www.instagram.com/serradosolvinhosfinos/
http://serradosolvinhosfinos.com.br/
http://serradosolvinhosfinos.com.br/contato/
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V
inícola Suzin iniciou suas 
atividades em 2001 com 
o entusiasmo do patriarca 

Zelindo Suzin e a concretização 
deste ideal contou com a coragem e 
determinação de seus filhos: Everson 
e Jeferson. Os 10 hectares de vinhedos 
estão localizados a 20 Km do centro 
da cidade, na Fazenda Alecrim. Sob 
uma altitude de  1200 m.s.n.m. são 
cultivadas as variedades Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, 
Merlot, Montepulciano, Petit Verdot, 
Pinot Noir, Rebo e Sauvignon Blanc 
que fazem parte da linha de produtos 
varietais e cortes. Os mesmos dão 
origem aos vinhos da linha SUZIN, do 
Projeto Pequenas Parcelas e também à 
linha Alecrim. 

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

11 SUZIN

Durante a Vindima, 
oferecemos visitação.

AGENDE 
SUA VISITA

tel:4932331038
mailto:contato%40vinicolasuzin.com.br%0D?subject=
https://www.google.com/maps/place/Vin%C3%ADcola+Suzin+Ltda/@-28.2963644,-49.9329022,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb1b75f0ae62a0c98!8m2!3d-28.2963356!4d-49.9328809
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/brasil/santa-catarina/vinicola-suzin-ltda?navigate=yes&to=place.ChIJ4WprQKouIJURmAwq5gpft7E
https://www.instagram.com/vinicolasuzin/
https://www.vinicolasuzin.com.br/
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A 
Vinícola Taipa Mayer nasce em 
Urupema (SC), a cidade mais 
fria do Brasil. Seu nome faz 

referência aos antigos muros de pedra 
basalto, as Taipas, tão tradicionais na 
Serra Catarinense região fria e alta de 
Santa Catarina. A Vinícola possui campo 
com plantio próprio e extremo cuidado 
em todo o processo de geração de 
um autêntico vinho de qualidade e 
autoral. Atualmente são cultivadas 
4 variedades de uvas finas para 
elaboração de nossos vinhos. Devido 
ainda a pequena área de vinhedos a 
produção dos vinhos é limitadíssima, 
resultando em rótulos exclusivos e 
raros. Dentre as castas cultivadas, 
estão à Sauvignon Blanc, Sangiovese, 
Montepulciano e Pinot Noir. 

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

12 TAIPA MAYER

tel:(49)991830040
mailto:contato%40taipamayer.com.br%0D?subject=
https://www.google.com/maps/dir//Urupema+-+SC,+88625-000/@-28.1044215,-50.1370047,11z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x952019e2e5aff77b:0xc63f6550ec9adbef!2m2!1d-49.9106131!2d-27.9881567!3e0
https://www.instagram.com/vinhedotaipamayer/
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B
em-vindo ao novo projeto 
da Fiori Empreendimentos: 
Fazenda Terramilia. Um 

condomínio de casas particularmente 
pensado e planejado para viver o 
campo e seus encantos. Localizada 
em Rancho Queimado, porta de 
entrada da serra catarinense, a 65 km 
de Florianópolis, a fazenda possui 
uma área de aproximadamente 1 
milhão de m2. Um conceito que 
traz infraestrutura, lazer e beleza 
integrados à paisagem natural, 
preservando o cenário singular. A 
Fazenda Terramilia harmoniza o 
convívio de família à ruralidade  
local, em espaços abertos para  
morar com qualidade de vida e para  
o trabalho à distância.

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

13 TERRAMILIA

tel:4832848410
mailto:contato%40taipamayer.com.br%0D?subject=
https://www.google.com/maps/place/Terramilia/@-27.7249403,-49.0892216,12.94z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaf629e9b2d893ffc!8m2!3d-27.7069447!4d-49.0556127?hl=pt-BR
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/brasil/santa-catarina/terramilia?navigate=yes&to=place.ChIJychuMZqVIJUR_D-JLZueYq8
https://www.instagram.com/fazendaterramilia/
http://www.fazendaterramilia.com.br/
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A 
Vinícola Thera, desenvolveu 
uma linha exclusiva de vinhos 
que expressa seu Terroir e 

sua personalidade desde a primeira 
degustação. As mudas são certificadas 
originárias da França e da Itália. 
Predominantemente, os vinhedos 
estão voltados para variedades 
destinadas à elaboração de vinhos 
brancos e espumantes, tais como 
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot 
Noir, e inclui também Merlot, Cabernet 
Franc, Syrah, Malbec, Sangiovese, 
Montepulciano D’Abruzzo, entre 
outras cepas. Thera é uma vinícola que 
nasce do amor herdado em produzir 
os melhores vinhos, da harmonia 
com o meio ambiente e de um terroir 
privilegiado por natureza. 

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

14 THERA

AGENDE 
SUA VISITA

tel:48996794545
mailto:reservas%40vinicolathera.com.?subject=
https://www.google.com/maps/place/Vin%C3%ADcola+Thera/@-27.8579188,-49.5907499,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe42101f958f72365?sa=X&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwj2pfD2o83zAhWELLkGHWp8DdcQ_BJ6BAhkEAU
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/brasil/santa-catarina/vinicola-thera?navigate=yes&to=place.ChIJicQ0srduIJURZSP3WPkBIeQ
https://www.instagram.com/vinicolathera/
https://vinicolathera.com.br/
https://vinicolathera.com.br/pages/visita-ao-vinhedos
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A 
paixão pela arte da 
vinicultura levou a Villa 
Francioni à busca do 

definitivo terroir brasileiro. Seus 
fundadores colheram informações 
ao redor do mundo, percorreram 
as melhores regiões produtoras e 
contataram os maiores especialistas. 
Hoje, a Villa Francioni é uma das mais 
importantes vinícolas catarinenses, e 
seu lema é “enriquecer a celebração 
da vida ao sabor de um elegante 
vinho elaborado com amor e arte”.

COMO CHEGARCONTATO ONLINE

AGENDE 
SUA VISITA

15 VILLA FRANCIONI

tel:4932338200
mailto:televendas%40villafrancioni.com.br%0D?subject=
https://www.google.com/maps/place/Villa+Francioni/@-28.2591819,-49.9632933,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x904f2c99fc79c090?sa=X&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwjJqtaYpc3zAhWlH7kGHaHhAOgQ_BJ6BAhpEAU
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/villa-francioni-sc-114-sao-joaquim?navigate=yes&to=place.w.203163117.2031958854.5429363
https://www.instagram.com/vinicolavillafrancioni/
http://www.villafrancioni.com.br/
https://villa-francioni.reservio.com/
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N
asceu da crença de que  é 
possível fazer vinhos de alta 
qualidade no Brasil. Neto de 

um pequeno produtor de vinho no 
interior do Paraná, o engenheiro 
químico José Pioli Bassetti, decidiu 
seguir o caminho do avó “Juca Pioli”, 
e dedicou-se a estudar a produção 
da bebida. 
Quatro anos de estudos e pesquisas 
foram necessários para que ele 
pudesse definir o tamanho do 
projeto e  espetar no mapa a 
localização da vinícola em São 
Joaquim,  na serra catarinense.  
Todos os vinhos devem ser a 
expressão única deste terroir,  pela 
geografia, geologia, clima e gente 
apaixonada pelo que  faz.
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16 VILLAGIO BASSETTI

AGENDE 
SUA VISITA

tel:49991828862
mailto:eduardo%40villaggiobassetti.com.br%0D?subject=
https://www.google.com/maps/place/Villaggio+Bassetti/@-28.226664,-49.98511,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf978ff4b065b8ca7?sa=X&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwizutiAp83zAhWfILkGHVWrABIQ_BJ6BAhYEAU
https://www.instagram.com/villaggiobassetti/
http://www.villaggiobassetti.com.br/
http://www.villaggiobassetti.com.br/Enoturismo
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A 
Vinícola Villaggio Conti é o 
resgate de nossas origens do 
norte da Itália. A expressão 

máxima de castas italianas no terroir de 
altitude do Brasil. O projeto teve início 
em 2009 e hoje conta com 8 hectares 
plantados. Na coleção de uvas viníferas 
destacam-se as brancas Vermentino, 
Ribolla Gialla e Greghetto e entre as 
tintas a Sangiovese, Montepulciano, 
Teroldego e Nero d’Avola. O conceito 
que está sendo utilizado na construção 
da futura cantina é o da gravidade no 
transporte da uva, mosto e vinho. Os 
materiais utilizados são locais, como 
as pedras retiradas na preparação do 
vinhedo usadas na adega subterrânea. 
Energia renovável, solar e eólica, em 
busca da sustentabilidade.
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17 VILLAGIO CONTI

AGENDE 
SUA VISITA

O receptivo da Villaggio 
Conti, encontra-se em  
fase de construção. 

tel:21998939852
mailto:villaggioconti%40gmail.com%0D?subject=
https://www.google.com/maps/place/Vin%C3%ADcola+Villaggio+Conti/@-28.1393743,-49.8314001,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x204531f07ccd254c?sa=X&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwiEgrfCqc3zAhUKGbkGHQDIDcUQ_BJ6BAhVEAU
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/brasil/santa-catarina/vinicola-villaggio-conti?navigate=yes&to=place.ChIJ6xJHJBk7IJURTCXNfPAxRSA
https://www.instagram.com/villaggioconti/
https://www.villaggioconti.com.br/
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A
paixão pelo vinho e a convicção 
pelos seu ideais levou dois 
grandes amigos, Leônidas Ferraz 

e Alceu Muller, procurarem um terroir 
ideal para implantar seu sonho comum: a 
implantação de vinhedos de excelência. 
Nasceu, então, a Monte Agudo. Uma 
vinícola familiar, referência em enoturismo 
na Serra Catarinense. No local, é oferecido 
ao turista almoço com vinhos, sunset, 
degustações técnicas com vinhos e 
piqueniques que encantam os visitantes. 
As mudas, com seus porta-enxertos e 
clones  minuciosamente escolhidos, 
foram trazidas de sua  origem, na França, e 
implantadas em um sistema de  condução 
inovador, a manjedoura, onde produzem  
uvas que permitem levar adiante a 
transformação em  realidade às visões 
futurísticas das duas famílias. 
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18 VINHEDOS DO MONTE AGUDO

AGENDE 
SUA VISITA

tel:49991520117
mailto:reservas%40monteagudo.com.br?subject=
https://www.google.com/maps/place/Vinhedos+do+Monte+Agudo/@-28.2458054,-49.9613234,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc2a10e984e41aa4f?sa=X&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwi_uvrTwc_zAhXyJrkGHV-1C6wQ_BJ6BAhwEAU
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/vinhedos-do-monte-agudo-sao-joaquim?navigate=yes&to=place.w.203163118.2031893319.19216181
https://www.instagram.com/vinhedosdomonteagudo/
https://www.monteagudo.com.br/
https://www.monteagudo.com.br/inicio/#receptivo
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a 
A partir da união de oito amigos, 
apreciadores de boas conversas 
regadas a bons vinhos, foi criada a 

Vinícola Santo Onofre, em outubro de 2020.
A pequenina vinícola está localizada em 
uma região de terroir único, na comunidade 
do Cadete, Distrito do Pericó, em São 
Joaquim, a uma altitude de 1.300 metros.  
São 2 hectares de castas adubadas com 
especial atenção e cuidado em uma área de 
8 hectares, priorizando vinhos diferenciados 
e atendimento intimista, as castas são 
majoritariamente italianas: Sangiovese, 
Montepulciano, Vermentino, Ribolla Gialla, 
Riesling Renano, Aglianico, Cabernet Franc, 
Sagrantino e em breve terão seu sumo 
degustado numa experiência cultural e 
gastronômica marcante.
Toda a estrutura do vinhedo está sendo 
preparada para fornecer hospedagem e 
enoturismo para os apreciadores desta 
encantadora bebida fruto de grande paixão.
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19 VINHEDOS SANTO ONOFRE

tel:47996961975
mailto:mail%20to:vinhedosantoonofre%40gmail.com?subject=
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A 
Vinícola Vivalti é um sonho 
do empresário Vicente Donini 
que, por meio da sua holding 

familiar Don Participações Ltda., detém 
também o controle acionário da Marisol, 
líder nacional da indústria do vestuário 
infantil, e da Santinvest S.A., com 
atuação no mercado financeiro. Situada 
em terras altas, numa altitude média 
de 1.300 metros, a propriedade tem 52 
hectares, sendo 16 hectares destinados 
a vinhedos. Uma área de 3 hectares 
na parte mais alta da propriedade 
foi reservada para a urbanização do 
complexo que vai reunir uma moderna 
vinícola com receptivo, bistrô, hotelaria 
de charme, capela, vila de casas de alto 
padrão, anfiteatro, espaço para eventos 
e heliporto. 
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20 VIVALTI

tel:4733726013
mailto:vivalti%40vinicolavivalti.com.br%0D?subject=
https://www.google.com/maps/place/VIN%C3%8DCOLA+VIVALTI/@-28.226297,-49.9883925,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x59dda754b2c54573!8m2!3d-28.226297!4d-49.9883925?hl=pt-BR
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/brasil/santa-catarina/vinicola-vivalti?navigate=yes&to=place.ChIJFUCHnsUnIJURc0XFslSn3Vk
https://www.instagram.com/vivaltivinicola/
https://www.vinicolavivalti.com.br/
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V
inícola familiar localizada 
na região do Boava, a 12km 
do centro de São Joaquim 

– SC. Em 2005 foram implantados 
os primeiros vinhedos de Cabernet 
Sauvignon na propriedade. Em 
2010, verificando o potencial nos 
vinhos, as variedades sangiovese, 
touriga nacional, merlot, cabernet 
franc, sauvignon blanc e rebo foram 
implantadas. Contamos com uma 
área de apenas 2,5 hectares de 
vinhedos. Os vinhos são produzidos 
em pequena escala de forma 
artesanal, porém, com técnicas 
enológicas modernas. A propriedade 
produz somente vinhos varietais para 
expressar ao máximo o potencial de 
cada casta. 
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21 ZANELLA BACK

AGENDE 
SUA VISITA

tel:49999923887
mailto:bettinhoback%40yahoo.com.br?subject=
https://www.google.com/maps/place/Pousada+Boava/@-28.3764931,-49.9494791,501m/data=!3m1!1e3!4m14!1m8!4m7!1m4!2m2!1d-49.9469441!2d-28.292843!4e1!1m0!3e0!3m4!1s0x95202b79770c2201:0x4f35c2c83be4314f!8m2!3d-28.3775369!4d-49.9492747?hl=pt-BR
https://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/brasil/santa-catarina/pousada-boava?navigate=yes&to=place.ChIJASIMd3krIJURTzHkO8jCNU8
https://www.instagram.com/zanella_back_vinhos/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5549999923887%20Ol%C3%A1!%20Vin%C3%ADcola%20Zanella%20Back.%20Em%20que%20posso%20ajudar?
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Criação e Desenvolvimento: 

https://www.vinhodealtitude.com.br/
tel:48999669796
mailto:sandrigovieira%40hotmail.com?subject=
https://sandrigovieira2.wixsite.com/sanvieira

