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ESCAPADA  SERRA CATARINENSE

Em sentido horário, 
a partir da esq.: Josy, 
Maurício, Guilherme 
e Bernardo, a família 

Grando reunida 
em sua vinícola em 

Água Doce, no oeste 
catarinense

ALTOS
VINHOS

Em Santa Catarina, numa das regiões mais frias e de maior altitude do país,  
dezenas de vinícolas transformam uva em excelentes rótulos e se preparam 

para receber turistas este mês na festa da vindima
POR THIAGO LOTUFO  FOTOS FELIPE GOMBOSSY
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Manoel Beato e Madonna são duas 
estrelas. Cada qual na sua área. Beato é 
sommelier-chefe do Fasano, respon-
sável por elaborar e supervisionar as 
cartas de vinhos dos restaurantes do 
requintado grupo. Madonna, bem, 
é a Madonna. Além do “M” inicial e 
do gosto pela música, os dois têm em 
comum um vinho: o rosé da Villa Fran-
cioni, que foi apresentado pelo somme-
lier à cantora num almoço no Fasano 
em 2009. O rótulo foi indicado quando 
Madonna pedia uma segunda garrafa 
de um rosé da Provence. “Ao pé do ou-
vido dela, tive a ideia de apresentar um 
vinho rosé nacional de excelência, da 
região de São Joaquim, em Santa Cata-
rina”, relembra Beato. “Servi a taça da 
Madonna e perguntei se tinha gostado. 
Ela olhou pra mim, sorriu, disse que 
tinha adorado e que precisava comprar 

aquele vinho.” O sommelier comple-
menta: “O rosé da Villa Francioni [ 
leia quadro na pág. 100] é o melhor do 
Brasil, talvez da América do Sul”.

Para quem sabe que “Living for 
love” é o mais novo hit da Madonna, 
mas não tem a menor ideia do que seja 
Villa Francioni, vai a dica: suba a serra 
catarinense. Vale também para quem 
desconhece as duas coisas, ou conhece 
a Villa, mas não sabe quem é a Madon-
na. Isso porque é em São Joaquim, na 
região mais fria do país, a 228 quilôme-
tros de Florianópolis e a 1.354 metros de 
altitude, que novos produtores de vinho 
estão ganhando corpo e mostrando que 
o Brasil pode se sair muito bem no mun-
do das uvas, dos taninos e dos aromas.

A primeira vinícola a plantar par-
reiras para produzir vinhos finos na 
região foi a Quinta da Neve, em 1999, 
numa área a 1.250 metros de altitude. 
Seus rótulos de estreia, produzidos 
numa vinícola terceirizada, foram lan-

çados em 2004: Pinot Noir, Chardon-
nay e Cabernet Sauvignon.  

O empreendimento pioneiro a contar 
com estrutura própria foi justamente a 
Villa Francioni, sonho do empresário 
Manoel Dilor de Freitas, então dono da 
Cecrisa, a maior empresa de revesti-
mentos cerâmicos do Brasil. Com mais 
de 250 mil tijolos usados, trazidos de 
Criciúma, e uma porta de madeira vin-
da de Bali, a vinícola, situada a 1.260 
metros de altitude, ficou pronta em 
2003. Dois anos depois, seus três pri-
meiros rótulos chegaram ao mercado: 
um Chardonnay, um Sauvignon Blanc 
e o rosé. Dilor, no entanto, não chegou a 
conhecê-los, pois faleceu em 2004.     

Colheita tardia
De lá para cá, ao menos uma dezena 
de novas vinícolas se estabeleceram 
em São Joaquim e arredores, atraídas, 
entre outros fatores, pelas condições 
climáticas da altitude, que fazem com 

que a uva amadureça de forma mais 
lenta e a colheita aconteça mais tarde 
do que na Serra Gaúcha, por exemplo, 
principal região produtora de vinhos 
e espumantes do país. Lá, em geral, as 
uvas são colhidas a partir de feverei-
ro. Aqui, começa em março e pode se 
estender até maio. Nesse período, as 
chuvas costumam ser menos frequen-
tes, o que beneficia a qualidade da uva.  

“Acho a região promissora”, afirma 
Marcelo Copello, 49 anos, especialis-
ta em vinhos e publisher do Anuá-
rio Vinhos do Brasil. “É muito boa 
para a produção de vinhos brancos, 
tintos leves, rosés e espumantes”, diz 
Copello. “Os Sauvignon Blanc e Char-
donnay estão sempre nos primeiros 
lugares de rankings nacionais.” 

Aproveitando a época da colheita, a 
Associação Catarinense de Produtores 
de Vinhos Finos de Altitude (Acavitis), 
fundada em 2005, vai promover de 26 a 
29 deste mês a segunda edição da Vin-
dima de Altitude de Santa Catarina. Na 
programação, diversas apresentações 
musicais gratuitas; almoços, jantares e 
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happy hours nas vinícolas; e degusta-
ções. Um dos destaques do evento vai 
ser a apresentação no sábado, dia 28, 
do grupo de balé do Teatro Bolshoi, 
de Joinville, no meio dos vinhedos da 
vinícola Pericó, do empresário Wandér 
Weege, dono das malhas Malwee.

   “A uva tem poder catalisador”, diz 
Acari Amorim, 59 anos, um dos quatro 
sócios da Quinta da Neve e presidente 
da Acavitis. “Queremos aproveitar 
o evento para divulgar a cultura do 
vinho.” A Acavitis reúne 32 vinícolas 
catarinenses, distribuídas pela Serra e 
Vale do Contestado, no oeste do estado. 
Todas situadas em altitudes que vão de 
900 a 1.450 metros. Hoje, elas repre-
sentam cerca de 30% do total de vinhos 
feitos em Santa Catarina, com uma área 
plantada de 500 hectares e 1 milhão de 
garrafas produzidas em 2014. Das 32 
vinícolas, 20 já têm vinho no mercado e 
12, por ora, apenas plantam uva.  

Tirando o atraso
O estado é o segundo maior produtor 
de vinhos do país, somando os que 
são elaborados com uvas finas e de 
mesa, mas ainda pouco conhecido pelo 
enoturismo. “A serra gaúcha está 40 
anos na frente”, afirma Ivan Cascaes, 
65, presidente do Conselho Estadual 
de Turismo de Santa Catarina e dono 
do Rio do Rastro Eco Resort, hotel em 
Bom Jardim da Serra, a 42 quilômetros 
de São Joaquim, que é uma das melho-
res opções de hospedagem na região. 
“Mas nós somos a bola da vez, pois o 
litoral está todo tomado.”

SOMOS A BOLA DA VEZ, 
POIS O LITORAL ESTÁ  
TODO TOMADO” 
IVAN CASCAES, DONO DO  
RIO DO RASTRO ECO RESORT

Em sentido horário, 
a partir da foto ao 
lado: Ivan Cascaes 
em meio à neblina do 
seu hotel; não, não 
é Hollywood, é São 
Joaquim mesmo; 
Everson Suzin 
examina um cacho 
de uvas próximo de 
ser colhido; e rótulo 
da Quinta da Neve, 
pioneira na região. 
Na pág. ao lado, 
o prédio da Villa 
Francioni com  tela 
nos vinhedos para 
proteger do granizo

“
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Terra da maçã e famosa pela neve que 
quase todos os anos deixa a paisagem 
parecida com o inverno em Dakota do 
Norte, nos EUA, São Joaquim tem pela 
frente um desafio bem maior do que 
apenas diversificar as placas de seus 
estabelecimentos comerciais – sim, por 
aqui tudo é da neve: posto Caminhos da 
Neve; hotel e pousada Branca de Neve e 
até um Snow Valley Adventure Park.

Everson Suzin, por exemplo, da viní-
cola Suzin, um dos pioneiros a apostar 
em uva na região, espera a chegada de 
mais infraestrutura para investir numa 
vinícola própria. “É preciso construir 
aeroporto, melhorar as estradas, atrair 
hotéis e ter algum incentivo fiscal”, diz 
Suzin, 44, que toca a empresa com o pai, 
Zelindo, 78, e o irmão, Jeferson, 46. A 
família ainda paga as contas da vinícola 
com o dinheiro da batata e da maçã, que 
também cultivam na região, mas pre-
tende crescer de 20% a 25% em vendas 

TUDO É DA NEVE. TEM 
ATÉ UM SNOW VALLEY 
ADVENTURE PARK

este ano. “Estou produzindo ótimos 
vinhos, mas ainda não ganho dinheiro 
com isso”, afirma Suzin, que tem sete 
rótulos em seu portfólio.    

Na casa de amigos
São Joaquim peca na ordenação da cidade 
e na falta de boas opções de hospedagem e  
maior oferta de bons restaurantes. Mas 
compensa a deficiência com a simpatia e 
o acolhimento dos moradores e empre-
sários do vinho. Quer um exemplo? Basta 
se dirigir a Vinhedos do Monte Agudo, 
vinícola situada a 15 minutos de carro 
do centro da cidade, na estrada que leva 
a Lages. Aqui, a 1.280 metros de altitude, 
numa área de 52 hectares, sendo 6,2 hec-
tares de vinhedos, Patricia Ferraz atende 
os visitantes como se estivesse recebendo 
amigos em sua casa.   

A vinícola é familiar, fruto da paixão 
pelo vinho de seu pai, Leônidas, que é 
médico, e de um amigo dele. Sua irmã, 

Carolina, sommelière, também faz 
parte do negócio. “Meu pai costuma 
brincar que a Chardonnay é a filha mais 
cara dele”, conta Patricia, 36, diretora 
comercial da Monte Agudo. No local, 
com uma das vistas mais belas da 
região, repleta de morros (incluindo 
o monte que dá nome à propriedade) e 
araucárias, a família oferece aos turis-
tas almoço, jantar e pôr do sol harmoni-
zados com os quatro rótulos da casa:  
um espumante rosé brut, um branco  
Chardonnay, um tinto feito com  
Cabernet e Merlot e um rosé.    

Pouco mais adiante, seu vizinho, 
Saul Bianco, da vinícola Leone di Ve-
nezia, comprova a vocação acolhedora 
do lugar. Neto de italianos, nascido em 
Caxias do Sul, o engenheiro agrônomo 
aposentado tem ares de psicanalista 
portenho. Magro, alto, barba branca e 

LEVES, FRESCOS E ESPUMANTE

Impressiona pela 
concentração de 
fruta e frescor/
acidez. Aroma fresco, 
denso e frutado de 
ameixas maduras, 
amoras, madeira 
nova bem casada, 
baunilha, alcaçuz e 
ervas frescas. PREÇO 
SUGERIDO: R$ 109

Rubi muito claro, com 
reflexos violáceos. Aroma 
elegante e intenso, com 
tostados muito finos, 
fruta fresca, toque 
mineral. Paladar leve, 
fresco, taninos finos, 
média persistência. Um 
Pinot leve e elegante, 
muito bem equilibrado.
PREÇO SUGERIDO: R$ 90

Produzido com uvas 
Cabernet Sauvignon 
e Merlot, de cor 
rosé clara, com boa 
perlage. Aromas de 
frutas vermelhas, 
framboesas, morangos 
e nota herbácea. 
Paladar leve e fresco, 
longo e delicioso.
PREÇO SUGERIDO: R$ 39

Zelindo 2008, 
Suzin

Basaltino Pinot 
Noir 2012, Pericó 

Sinfonia Espumante 
Rosé Brut, Monte Agudo

A Villa Francioni  
é referência em rosé,  
já venceu várias provas 
como o melhor rosé do 
Brasil. Este é fresco, seco  
e macio, com aromas 
florais e de frutas 
vermelhas, com boa acidez, 
elegante e equilibrado.  
A garrafa é belíssima.
PREÇO SUGERIDO: R$ 52

Mesmo sem passar 
em madeira, ganha 
ótima complexidade 
com alguns anos em 
garrafa. Aroma de boa 
intensidade, frutas 
amarelas maduras, 
nota agradável  
de oxidação, mel,  
goiaba, manga.
PREÇO SUGERIDO: R$ 65

Já venceu várias 
provas como o melhor 
Sauvignon Blanc 
nacional. Aroma 
intenso de flores e frutas 
brancas, pera, acácia, 
aspargos, groselha 
branca. Textura macia 
e boa acidez. Conjunto 
equilibrado, delicioso.
PREÇO SUGERIDO: R$ 67

VF Rosé 2014, 
Villa Francioni 

Chardonnay 2014, 
Villaggio Grando 

Núbio Sauvignon 
Blanc 2014, Sanjo

O especialista em vinhos Marcelo Copello lista seis 
rótulos catarinenses para você conhecer a região
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Ao lado, Bianco, da 
Leone di Venezia, 
inspeciona o vinho 
retirado da barrica. 
Abaixo, da esq. para 
a dir.: brinde e pôr do 
sol na Monte Agudo; 
cachos de Sauvignon 
Blanc da Suzin; e os 
namorados Rodrigo 
Kirck e Marina 
Ortiz, na degustação 
da Villa Francioni. 
Na pág. ao lado, 
repórter e fotógrafo 
se divertem na região 
onde tudo é da neve
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Abaixo, o casal 
Eduardo e Eliana 
Bassetti, da 
Villaggio Bassetti; 
e “tio” Vilson, da 
Casa do Vinho, em 
São Joaquim

sotaque acentuado, ele caminha entre 
os parrerais exibindo suas uvas de 
origem italiana: Sangiovese, Monte-
pulciano, Rondinella, Corvina, Refosco 
dal Penduculo Rosso, entre outras. Lá 
pelas tantas, com ar grave, mas irônico, 
ele solta duas pérolas do mundo viti-
vinícola: “Produzir vinho é a melhor 
maneira de empobrecer feliz” e “Para 
se tornar milionário fazendo vinho é 
preciso ser bilionário”. [risos] 

Sua vinícola está em fase de acabamen-
to e seus vinhos alcançam o mercado em 
maio. Além dos equipamentos italianos, o 
prédio, que segue o estilo da região do Ve-
neto, vai contar a partir de novembro com 
quatro apartamentos para os turistas que 
quiserem se hospedar por aqui. Diversão 
e simpatia são por conta da casa.  

As visitas às vinícolas, em geral, 
incluem uma olhada nos vinhedos, uma 
explicação sobre cada um dos processos 
de vinificação, da colheita até o engarra-
famento, e uma degustação com a possi-
bilidade de comprar os produtos no final. 
Algumas não têm equipamentos próprios; 
outras, vinhedos próprios, e acabam se 
adaptando para receber o turista.  

Na Villaggio Bassetti, por exemplo, 
localizada a 1.250 metros de altitude no 
quilômetro 64 da estrada que liga São 
Joaquim a Lages, o passeio é comple-
to, com direito a vinhedo, processo 
de produção, degustação e compras. 
São 14 hectares de vinhedos dentro 
de uma propriedade de 100 hectares. 
Fala mansa, atencioso, o engenheiro 
químico Eduardo Bassetti, 62, um dos 

AQUI É POSSÍVEL MOSTRAR 
QUE O BRASIL É CAPAZ DE 
FAZER GRANDES VINHOS” 
EDUARDO BASSETTI,  
DA VILLAGGIO BASSETTI

sócios da vinícola, conta que em 2020 
pretende inaugurar um caprichado 
centro de visitação com 1.500 metros 
quadrados de área construída e cave 
subterrânea. Até lá, planeja dobrar sua 
produção atual de 25 mil garrafas por 
ano, dividida em cinco rótulos. “Aqui é 
possível mostrar que o Brasil é capaz de 
fazer grandes vinhos”, afirma Bassetti.  

Fazer grandes vinhos é o que preten-
de também outro Villaggio, o Grando, 
vinícola localizada em Água Doce, no 
Vale do Contestado, oeste do estado 
catarinense, servido pelo aeroporto 
de Chapecó. Estabelecida há 15 anos, 
a 1.300 metros de altitude, a Villaggio 
Grando é um dos projetos mais ambi-
ciosos da vitivinicultura brasileira. 
Fruto das ideias do empresário do se-
tor madeireiro Maurício Grando, 57, e 
de seu filho mais velho, Guilherme, 29, 
a propriedade de 1.530 hectares tem 50 
hectares de vinhedos e mais uma área 

Pense em alguém com 
carisma. Pensou? Pois bem. 
Em São Joaquim, carisma 
e Vilson Ribeiro Borges 
são sinônimos. “Tio” Vilson, 
62 anos, como é carinho-
samente conhecido na 
cidade, é dono da loja Casa 
do Vinho, o melhor lugar 
da serra para se degustar e 

comprar rótulos catarineses 
(e outros também). Tio Vil-
son é o campeão de vendas 
da Villa Francioni em todo 
o Brasil, desde a inaugu-
ração da vinícola. “Vendo 
mais de 20 mil garrafas por 
ano”, diz ele. O mais vendi-
do? Joaquim, um corte de 
Cabernet e Merlot que é um 

dos carros-chefe da  
Villa Francioni. Por conta da 
façanha, a empresa decidiu 
homenageá-lo com um 
rótulo próprio, o Comen-
dador, um tinto elegante 
elaborado com Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc 
e Malbec Safra 2008. Isso é 
que é carisma.  

CAMPEÃO DE VENDAS
“Tio” Vilson, da Casa do Vinho,  
é o carisma em pessoa
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de 5 hectares que funciona como uma 
espécie de laboratório a céu aberto, 
com mais de 100 variedades de uvas 
viníferas para pesquisas. “É preciso 
tempo e estudo para descobrir quais 
são as melhores uvas para cultivar em 
determinada região”, diz Maurício.  

Com 11 rótulos produzidos, entre 
brancos, tintos, espumantes e um vi-
nho de sobremesa, somando 260 mil 
garrafas por ano, o grande trunfo da 
vinícola é a visitação oferecida aos 
turistas. Com cerca de 1 hora e meia 
de duração, o visitante conhece os 
vinhedos e os processos de produção, 
e, ao final, participa de uma degus-
tação num agradável espaço com 
direito a uma belíssima vista para o 
lago da vinícola. Em média, a família 
Grando recebe 2 mil visitantes por 
mês. Os próximo passos, segundo 
Maurício, incluem um campo de 
golfe, um condomínio e um hotel seis 
estrelas. Quem sabe Madonna não se 
anima em se hospedar por aqui?   

Em sentido horário, a partir da 
foto no alto à esq.:  Rogério Gomes 
e seu vinho de garagem produzido 

em Floripa; o laboratório de 
análises; e o deck com vista para o 

lago da Villagio Grando

“Não sou nerd”, afirma o 
engenheiro de computação 
Rogério Gomes, 42 anos, tra-
jando jeans, camiseta branca, 
tênis e os cabelos recém- 
cortados ajeitados com gel. 
“Sou criativo.” A criatividade 
dele pode ser vista numa ga-
ragem de 30 metros quadra-
dos de uma casa localizada 
numa tranquila rua do bairro 
Abrão, em Florianópolis. 
Três espaldeiras com alguns 
cachos de uva na entrada, 
a copa e a sala no térreo 
abarrotadas de garrafas em 
meio à bagunça e a garagem 
com tanques de polietileno e 
16 barricas de carvalho dão a 
pista de que aqui se produz 
vinho – jamais, no entanto, 
imaginaria-se que fosse algo 
que pudesse ganhar prêmios 
da crítica, como é o caso de 
alguns rótulos desta Quinta 
da Figueira, nome pelo qual 
Rogério batizou a sua viníco-
la de garagem.    

O projeto nasceu, pode-se 
dizer, do desconhecimento 
dele sobre o mundo das uvas. 

Acostumado a tomar vinhos 
do estilo Sangue de Boi, 
sentiu-se desafiado quando 
um amigo levou uma garrafa 
de um bom Casa Valdu-
ga para um jantar em seu 
apartamento. Isso em 2005, 
quando morava em São Pau-
lo. “Me senti um ignorante e 
desafiado a entender aquilo”, 
relembra Gomes. Competitivo 
que é, sentenciou ao amigo: 
“Vou estudar e saber mais 
sobre vinho do que você”.    

Rogério fuçou a internet, 
inscreveu-se num curso 
rápido de introdução ao 
mundo do vinho, devorou um 
manual da Embrapa e apelou 
para um amigo que estudava 
enologia. Em 2008, veio o 
primeiro vinho, feito com 
Cabernet Sauvignon e Merlot 
em seu apartamento em Flo-
rianópolis. No ano seguinte, 
invadiu” a da garagem dos 
pais. Em 2011, se inscreveu 
no curso a distância de 
winemaking da Universidade 
da Califórnia, em Davis, que 
pretende terminar este ano.  

De seus seis rótulos 
disponíveis, entre tintos e 
brancos, produzidos com 
uvas vindas da serra catari-
nense, totalizando cerca de 
2.500 garrafas anuais, dois já 
figuraram em primeiro lugar 
em diferentes categorias do 
Anuário Vinhos do Brasil: o 
Reserva Perpétua Lote II e 
o Moça Faceira Cabernet 
Sauvignon. Rogério ainda não 
largou o mundo dos softwa-
res, mas sonha em construir 
no futuro um complexo eno-
gastronômico com vinícola, 
restaurante e hotel ao lado 
de um parreiral. Em Floripa, é 
claro. Alguém duvida?

Em tempo: a garagem do 
Rogério não está aberta a 
visitação. Para conhecer seus 
vinhos, acesse www.quinta-
dafigueira.com.br.

FACEIRO
Conheça os vinhos que são feitos numa garagem em Florianópolis
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Onde dormir
SÃO JOAQUIM 
CHALÉ ALTO DA SERRA R. Da-
vidoff Lessa, 89, Centro. Tel.: (49) 
3233-0953.  www.serracatarinense.
com/chale. Diária para casal, com 
café da manhã, a partir de R$ 150.

SÃO JOAQUIM PARK HOTEL  
Pça. João Ribeiro, 58, Centro.  
Tel.: (49) 3233-3377.  www.saojoa-
quimparkhotel.com.br. Diária para 
casal, com café da manhã, a partir 
de R$ 220.

BOM JARDIM DA SERRA 
RIO DO RASTRO ECO RESORT 
Rod. SC-438, km 130. Tel.: (49) 9112-
0073. www.riodorastro.com.br. Diá-
ria para casal, com café da manhã e 
chá da tarde, a partir de R$ 498.

URUBICI 
CAMBUIM CABANAS Rod. Ca-
minhos da Neve (SC-110, antiga 
SC-430), km 41.  www.cambuim.
com. Diária para casal, com café da 
manhã, a partir de R$ 360.

CAÇADOR 
LE CANARD R. José Reichmann, 131, 
DER. Tel.: (49) 3563-1000.  www.
lecanard.com.br/2014. Diária para 
casal, com café da manhã, a partir 
de R$ 108. 

Onde comer
BAR RAMOS R. Urubici, 580, Jd. 
Caiçara. Tel.: (49) 3233-0119.

CHURRASCARIA SCHLICHTING 
R. Aristides Cassão, 117, Centro. Tel: 
(49) 3233-2484.

CRISTAL DE GELO R. Cel. José 

Palma, 132, Monte Carlo. Tel.: (49) 
3233-0831.  www.serracatarinense.
com/cristaldegelo.

PEQUENO BOSQUE R. Major Ja-
cinto Goulart, 212, Centro. Tel.: (49) 
3233-3318. www.serracatarinense.
com/pequenobosque.

ROSÁRIO R. Manoel Joaquim Pinto, 
50, Centro. Tel.: (49) 3233-1065. 
facebook.com/restauranterosario-
saojoaquim.

SNOW VALLEY Rod. SC 438, km 
86. Tel.: (49) 3233-3447.  www.
snowvalley.com.br.

VENTO MINUANO R. Major Jacinto 
Goulart, 259, Centro. Tel.: (49) 
3233-3099.

PROGRAMAÇÃO VINDIMA  
www.vindimadealtitude.com.br.

Onde comprar
CASA DO VINHO R. Ismael Nunes, 
7, Centro. Tel.: (49)3233-0824. 
www.casadovinho.net.

Visita às vinícolas
As empresas maiores, que têm boa 
infraestrutura para receber turistas, 
como a Sanjo, a Villa Francioni e 
Villagio Grando, costumam ter horá-
rios pré-determinados para visitas. 
Tanto para visitá-las como ir a pro-
dutores menores é recomendável 
ligar ou enviar um e-mail antes. Em 
geral, cobra-se pela visitação e os 
valores costumam ser abatidos de 
eventuais compras. Algumas podem 
montar refeições harmonizadas para 
grupos com agendamento prévio.   

Acesse www.voegol.com.br para mais opções de voos ou consulte 
seu agente de viagens. Voos sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

ORIGEM SAÍDA CHEGADA

Congonhas (CGH) 07h05 08h10

Buenos Aires (EZE) 18h00 19h57

Brasília (BSB) 08h53 12h52

Porto Alegre (POA) 19h38 20h23

Rio de Janeiro (GIG) 20h17 22h00

VOOS PARA FLORIANÓPOLIS (FLN) — GOL

Acesse www.voegol.com.br para mais opções de voos ou consulte 
seu agente de viagens. Voos sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

ORIGEM SAÍDA CHEGADA

Congonhas (CGH) 12h00 14h35

Rio de Janeiro (SDU) 20h39 01h00

Florianópolis (FLN) 13h44 14h35

Salvador (SSA) 16h46 01h00

Cuiabá (CGB) 15h40 01h00

VOOS PARA CHAPECÓ (XAP) — GOL

ESCAPADA  SERRA CATARINENSE

Abaixo, quarto do Rio do Rastro Eco 
Resort; e um dos pratos do restaurante 
Pequeno Bosque
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SÃO JOAQUIM 
VILLA FRANCIONI    
Tel.: (49) 3233-820.  
www.villafrancioni.com.br.  
SANJO Tel.: (49) 3233-0012.  
www.sanjo.com.br  
VILLAGIO BASSETTI  
Tel.: (49) 9182-8862.  
www.villagiobassetti.com.br. 
VINHEDOS DO MONTE AGUDO 
Tel.: (49) 9985-1446. www.facebook.
com/VinhedosdoMonteAgudo. 
LEONE DI VENEZA  
Tel.: (49) 9967-3668. 
VINÍCOLA D’ALTURE Tel.: (49) 
3233-0422.  www.facebook.com/
dalturevinicola.

URUPEMA 
SANTO EMÍLIO  Tel.: (49) 9135-
6414.  www.fazendaquintados-
montes.com.br.

CAMPO BELO DO SUL  
ABREU GARCIA Tel.: (48) 3322-
3995.  www.abreugarcia.com.br.

ÁGUA DOCE 
VILLAGIO GRANDO  
Tel.: (49) 3561-7113.  
www.villagiogrando.com.br.

TREZE TÍLIAS 
VINÍCOLA KRANZ  
Tel.: (49) 3537-0833.  
www.vinicolakranz.com.br.

Alugue um carro
LOCALIZA Aeroporto de Florianó-
polis. Rod. Dep. Diomício Freitas, 
3393, Carianos. Tel.: (48) 3338-
1934.  www.localiza.com. Central 
de reservas: 0800-979-2000.

Aeroporto de Chapecó. Acesso 
Florenal Ribeiro, s/n. Quedas Pal-
mital. Tel: (49) 3322-3575.  www.
localiza.com. Central de reservas: 
0800-979-2000.


