DADOS DA VIAGEM:
Destino:

São Roque com Ski Montain Park e Rota do Vinho

Cidade/UF:

São Roque/SP

Partida/Retorno:

23/06/2019 - 23/06/2019

PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM:
?Programação;
Chegada prevista no Ski Montain Park ás 09:30;
O Parque oferece diversas atrações como: Pista de Ski e Snowboard, Arvorismo, Arvorismo Kids,
Pista de Patinação Ecológica, Paint Ball, Arco e Flecha, Trilha ecológica, Playground, Passeio a
cavalo, Tobogã. Torre de escalada e teleférico.
? As 13:30, parada para almoço (Não incluso)
Valor por pessoa R$ 40,00 em buffet com grande variedade e fogão a lenha com comida típica,
incluso refrigerante, agua e sobremesa;
Ski Montain Park:
Localizado na Estância Turística de São Roque, a apenas 54 km da cidade de São Paulo, o Ski
Mountain Park tem fácil acesso pelas Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares.
O parque está em uma das belas montanhas da cidade a 1.200m acima do nível do mar, sendo
que a parte dos 320mil/m² é de mata atlântica nativa. O Ski oferece aos visitantes a oportunidade
de desfrutar dos prazeres deste paraíso ecológico, além da linda vista panorâmica de São Roque.
Nesse cenário natural, o parque apresenta atrações para todas as idades e gostos, tanto para
quem procura adrenalina quanto para aqueles que aprecia uma boa gastronomia e gostam de
opções diferenciadas de lazer.
Seja no inverno, no verão, no outono ou na primavera, o Ski Mountain Park reúne as melhores
opões de lazer para toda a família em qualquer das estações.

Rota do Vinho;
Após o almoço, iniciaremos a famosa e tradicional rota do Vinho com passeio a vinícolas e
destilarias tradicionais da região onde iremos degustar os melhores vinhos, queijos e alcachofras.
O Roteiro do Vinho é uma oportunidade de vivenciar essa história e toda a tradição de perto,
através das adegas, vinícolas, restaurantes, em meio à natureza abundante da mata atlântica
preservada.
Uns dos principais atrativos de São Roque é o roteiro do vinho, são mais de 30
estabelecimentosdistribuídos por três vias, a estrada do vinho, estrada dos venâncios e rodovia
quintino de lima, além da vinícolas e adegas, o roteiro possui restaurantes, empórios, fazendas e
centros de entretenimento, tudo isso cercado por muita natureza, que permite que o roteiro do
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vinho em São Roque seja aproveitado por todos os públicos, seja casais, grupo de amigos ou
famílias com crianças.
A produção de vinho em São Roque é bem antiga, teve inicio no século XVII quando os primeiros
imigrantes portugueses, se entusiasmaram com as terra da região e investiram na produção das
primeiras videiras, que se manteve com a chegada dos imigrantes italianos, a alcachofra também
têm destaque na região, sendo a primavera a melhor época para apreciar as plantações.
Os imigrantes contribuíram também para a gastronomia da cidade, são vários restaurantes
especializado em pratos típicos portugueses e cantinas italianas, a alcachofra também está
presente em diversos pratos, até mesmo com restaurantes especializados.
Vinícola Bella Aurora
A Vinícola Bella Aurora está localizada antes da estrada do vinho, ainda na Rodovia Raposo
Tavares, ela pode ser a primeira parada do seu roteiro do vinho ou a última, no caso foi a nossa
primeira, a Vinícola Bella Aurora possui uma modesta mas charmosa plantação de videiras que
pode ser visitada, o café possui um deck com umas das vistas mais bonitas do roteiro do vinho.
Além dos vinhos a Bella Auroura possui uma variedade de licores e cachaças a disposição para
degustação, não provamos mas o bolinho de bacalhau e a alheira bella aurora são os pratos de
destaque do Bella Café, apesar de pequena a Vinícola Bella Aurora têm uma ótima estrutura e
bom preços, mas ganha mesmo pelo charme.
Localização: Rodovia Raposo Tavares, Km 56,5
Funcionamento: Segunda a domingo das 8h ás 17h30
Site: http://bellaaurora.com.br/
________________________________________
Vila Don Patto
A Vila Don Patto é um centro gastronômico e de lazer, que surpreende pela estrutura e pelo
tamanho, possui adega, empório, cafeteria, sorveteria, restaurante, loja de artesanato, espaço
para relaxamento e diversão. O empório possui produtos selecionados e a adega vende vinhos
importados, nacionais e de produção própria, os preços não são os melhores do roteiro do vinho,
mas sempre têm produtos com valores promocionais.
Está procurando hospedagem para a sua viagem? Fazendo sua reserva pelo Booking por esse
link, você não paga nada mais por isso e ajuda a manter o site sempre atualizado com as
melhores dicas pra você.
As crianças vão adorar o playground, principalmente o bate bóia, cama elástica, big jump e
monorail, um barco cenográfico completa a diversão. São dois restaurantes no complexo o Don
Patto voltado pra pratos portugueses e o La Pasta pra culinária italiana, os preços não são os mais
em conta do roteiro do vinho em São Roque contudo o café possui combos interessantes caso
não quiser gastar muito.
Localização: Estrada do Vinho km 2,5 ? São Roque,
Funcionamento: Segunda a quinta 9h ás 18h, sexta á sábado das 9h ás 23h e domingo e feriados
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das 09h às 18h.
Site: http://www.viladonpatto.com.br
________________________________________
Destilaria Stoliskoff
Não é apenas de vinho que vive o roteiro do vinho de São Roque, a Destilaria Stoliskoff oferece a
oportunidade de degustar uma variedade de destilados de produção própria e de adquirir os
produtos em primeira mão, contudo você também encontra para comprar os produtos em várias
capitais do Brasil. A destilaria apresenta produtos tradicionais como a Vodka Premium, feita 100 %
de cereais e 5 vezes destilada e exclusivos como a Vodka Stoliskoff de chocolate branco e a
Sakerita Stoliskoff que é uma caipirinha de sakê nos sabores de abacaxi, kiwi e morango
A fábrica oferece visitação guiada com um técnico aos sábados, mas que depende na liberação
da fábrica e do tempo, sendo assim as visitas não são agendadas e nem oferecidas todos os
sábados, quando acontecem é realizada de meia em meia hora das 10h00 às 16h30, contudo
mesmo sem a possibilidade de visita guiada vale a parada para degustar e conhecer os produtos.
Localização: Estrada do Vinho km 4,0 ? São Roque.
Funcionamento: Terça à sexta das 9h às 17h e sábado e domingo das 9h às 18h.
Site: http://www.destilariastoliskoff.com.br
________________________________________
Quinta do Olivardo
A Quinta do Olivardo leva os visitantes a uma imersão em Portugal no roteiro do vinho, seja na
gastronomia ou no ambiente, a maioria dos pratos com bacalhau servem até 3 pessoas apesar de
no cardápio informar que serve 2, então apesar do preço elevado acaba tendo um custo benefício
interessante. Nos finais de semana é servido a tradicional espetada madeirense e o leitão a
bairrada, mesmo se sua intenção não for almoçar, não deixe de provar o pastel de nata e o
bolinho de bacalhauque chegam quentinho a mesa.

Apesar da gastronomia ser a grande atração da Quinta do Olivardo, o local possui algumas
parreiras que pode ser vista do terraço do restaurante ou você pode descer pra admirar de perto,
os vinhos de produção próprias são vendido na loja da Quinta do Olivardo, assim como uma
variedade de itens como, cachaças, licores, queijos, salames, linguiça, doce e as lindas louças
portuguesas, possui ainda atrações pra as crianças, fazendinha, lago e uma antiga capela. Aos
sábados a Quinta do Olivardo possui programação musical para deixar o almoço ou jantar ainda
mais animado.
Localização: Estrada do Vinho km 4,0 ? São Roque.
Funcionamento: Segunda a quinta das 9h30 às 17h30, sexta à sábado das 9h30 às 22h e domingo
e feriados das 9h30 às 19h.
Site: http://www.quintadoolivardo.com.br/
________________________________________
Vinícola Canguera

CNPJ: 19.950.282/0001-16. Endereço: Avenida do Rio Bonito, 2890, Interlagos, São Paulo/SP

A Vinícola Canguera é a mais cativante vinícola do roteiro do vinho em São Roque, ela mantêm
um ar mais intimista e vinhos de boa qualidade por preços justos, a visitação na fábrica acontece
aos sábados, se for um grupo grande é melhor entrar em contato pra agendar, possui um museu
particular do vinhocom maquinário da época e fotos contando a história da vinícola.
A Seguros Promo oferece os melhores e mais completos planos de seguro viagem da internet,
acessando por esse link você garante descontos exclusivo em qualquer comprar de seguro
viagem pra qualquer lugar do mundo.
O complexo é formado pela Adega Vinhos Canguera, o Armazém da Villa onde se encontra
licores, queijos, salames, doces e artesanato e por último mas não menos importante o
restaurante Villa Canguera conhecido pela sua especialidade de flor de alcachofra, serve almoço a
lá carte e um interessante menu executivo durante a semana, o ambiente do restaurante é todo
aconchegante, completando o clima intimista da vinícola.
Localização: Estrada do Vinho km 8,0 ? São Roque.
Funcionamento: Segunda a sexta das 9h às 17h, sábado, domingo e feriados das 9h às 18h.
Site: http://www.vinhoscanguera.com.br/
________________________________________
Vinícola Góes
A Vinícola Góes é a maior vinícola do roteiro do vinho de São Roque, sendo umas das maiores
produtoras de vinho do Brasil, as visitas guiadas que apesar de serem pagas é a mais completa do
roteiro, dura 01h30 e incluí 5 degustações, o valor é de R$ 30 com R$ 10 revertido em desconto em
produtos da adega. Na semana os horários da visita é às 11h00 e 15h00 e nos finais de semana e
feriados ás 10h30, 12h00, 13h30, 15h00 e 16h30.

Apesar de perder o clima de proximidade de uma vinícola menor, a Vinícola Góes se destaca pelo
paisagismo do complexo, que conta com lago artificial, cascata e jardim, fazem ainda parte do
complexo o Espaço Giullians que é especializado em licores, o Boteco do Batata, o restaurante
Vale do Vinhoespecializado em pratos italianos e uma cafeteria. A Vinícola Góes é umas das mais
visitadas do roteiro do vinho, caso tenha planos de fazer a visita guiada chegue com no minimo
30 minutos de antecedência.
Localização: Estrada do Vinho km 9,0 ? São Roque.
Funcionamento: Segunda a sexta das 8h30 às 18h, sábado, domingo e feriados das 9h às 18h30.
Site: http://www.vinicolagoes.com.br
________________________________________
Vinícola Palmeiras
A Vinícola Palmeiras é a última vinícola do roteiro do vinho, está bem próxima a Vinícola Góes,
oferece degustação de vinhos, espumantes e suco de uva, a adega têm um tamanho modesto
mas é bem conservada, a decoração chama atenção pelas estátuas em forma de cascata do Deus
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e da Deusa do Vinho que ficam localizada no lado externo.
A Rentcars é o principal site de comparação de preços de aluguel de carros na América latina,
estando presente em mais de 100 países. Fazendo sua reserva por esse link, você ajuda a manter
o site e não paga nada mais por isso.
Ao lado da adega se encontra a chocolateira e cafeteria que serve também lanches e sobremesas,
a cafeteria é uma boa opção para recargar as energias se estiver finalizando o roteiro do vinho
em São Roque.
Localização: Estrada do Vinho km 10 ? São Roque.
Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 18h, sábado, domingo e feriados das 9h às 18h.
Site: http://www.vinhospalmeiras.com.br
________________________________________
Vinícola Bella Quinta
A Vinícola Bella Quinta, assim como a Vinícola Góes e a Vinícola Palmeiras pertence a integrantes
da família Góes, é a mais nova das três vinícolas, produz vinhos artesanais e mantêm sua
distribuição em São Roque, então é uma ótima oportunidade de degustar os vinhos produzidos
na vinícola. Sua localização estratégica entre a Vinícola Goes e a Vinícola Palmeiras facilita a
visitação e sua adição no seu roteiro do vinho de São Roque.
Localização: Estrada do Vinho km 9 ? São Roque.
Funcionamento: Terça a sexta das 9h às 17h, sábado, domingo e feriados das 9h às 18h.
Site: http://www.bellaquinta.com.br
?Horário de retorno, 18:00 pontualmente embarque no ônibus.
Horário previsto de chegada em São Paulo 20:00 (Programe-se).
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