Encantos de Bento Gonçalves
Andando entre os vinhedos e construções rústicas em Bento
Gonçalves, a sensação foi de estar em uma cidade no interior
da Europa. Na tentativa de fugir da rotina e poder conhecer
novos lugares, a escolha para passar a virada de ano de 2019
para 2020 foi a cidade da uva e do vinho!
Bento Gonçalves é uma cidade simples com cerca de 100 mil
habitantes, mas com lugares que encantam aqueles que se
aventuram em conhecer suas belezas. Para conhecer os
principais pontos turísticos como, o vale dos vinhedos,
caminhos de pedra e vinícolas, é necessário se deslocar do
centro da cidade para as áreas mais afastadas.

As parreiras de uva sofrem com o calor e a falta de chuva.
Foto: Jessica Edel

MIOLO
Um dos lugares mais disputados pelos visitantes é a vinícola
Miolo que não poderia ficar de fora desse roteiro. Os portões
abrem às 9h fechando ao meio dia (almoço) e reabrindo às 13h,
no entanto as visitas que acontecem de hora em hora são
guiadas, iniciando às 10h da manhã sendo a última com inicio
às 16h.

Miolo Wine Group reúne uma linha de mais de 100 produtos.
Foto: Jessica Edel
Dica importante: é bom reservar seu ingresso com antecedência,
pois há uma grande procura de turistas para conhecer a
vinícola, e diariamente, chegam ônibus com turistas de
diferentes cidades do Brasil para conhecer as dependências da
Miolo.

Local de estocagem de barris. Foto: Jessica Edel
O valor pago para conhecer a vinícola é de R$35,00 (neste
valor já esta incluso um voucher de R$ 10,00, onde pode ser
utilizado na loja) . O Tour é guiado e explicativo, informando
para o publico em geral as diferentes safras produzidas na
vinícola, bem como, o processo de fermentação e armazenamento.

Recipientes de madeira são usados desde a antiguidade para
armazenar e transportar o vinho. Foto: Jessica Edel
Após o tour pela vinícola, tivemos a oportunidade de degustar
dois tipos de vinhos e espumantes.

Durante o processo degustativo foram ensinadas técnicas de
degustação das bebidas. Foto: Jessica Edel

PARQUE GASPER
Para aqueles que gostam de esportes radicais, e até para
aqueles que não são muito fãs, as atividades no parque Gasper
são uma boa pedida. Foi ali que eu perdi meu medo de altura e
me arrisquei pela primeira vez na Tirolesa.

Mesmo em meio ao tempo nublado, a paisagem que cerca o parque
é encantadora. Foto: Jessica Edel

No parque é possível realizar diferentes atividades: Arco e
Flecha, Airsoft, Arvorismo, Bungee-jump, Paintball, Tirolesa…

A distância para a prática de arco e flecha e airsoft é
ajustada de acordo com a sua preferência. Foto: Jessica Edel

Também é possível fazer um tour de quadriciclo por todo o
parque. Só anda no veículo, aqueles que passarem no teste de
direção realizado previamente.
Confira os valores das atividades acessando o site do parque.

CAMINHOS DE PEDRA
Localizado no distrito de São Pedro há de 20 minutos do centro
de Bento Gonçalves, o roteiro resgata a cultura trazida por
imigrantes italianos que chegaram no Rio Grande do Sul no
século XIX e possui inúmeras atividades onde quase todas as
construções são antigas e muito bem cuidadas. O passeio para
conhecer todos os pontos turísticos pode ser feito em um único

dia, você pode ir através de agências de turismo, ou (assim
como eu) por conta própria. Vai economizar entre R$100 e
R$200.
Entre os principais atrativos do roteiro, estão a Casa da Erva
Mate, Porão de Pedra, Casa das Cucas Vitiaceri, Vinícolas e
muitas outras atrações, em breve publicarei uma matéria
falando somente do roteiro de Caminhos de Pedra!
Para não se perder, basta observar o mapa abaixo para montar
seu roteiro:

Infográfico com o mapa da rota Caminhos de Pedra. Fonte:
Prefeitura de Bento Gonçalves

Construções em pedras são comuns de serem encontradas na
região. Foto: Jessica Edel

Construções rústicas são o principal atrativo do roteiro.
Foto: Jessica Edel

Caminho florido é mais um atrativo e palco para belas
fotografias. Foto: Jessica Edel

