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VAMOS AO .....  
 

VALE DE SÃO FRANCISCO 
 

 5 A 10 SETEMBRO 2016 
 
 
 

 
 
 

. Rio de São Francisco - Pernambuco - Bahia 

. Petrolina – Lagoa Grande – Santa Maria da Boa Vista  

. Juazeiro – Casa Nova - Sobradinho  
 

 
 

 
Acompanhada por  

ANA MARIA GAZZOLA 
 
 
 
 
Do corpo docente da ABS-Rio. Diretora de grupos de 
degustação. Jurada em vários concursos nacionais de 
vinhos e de Sommeliers e guia de vinhos. Professora da 
Universidade Cândido Mendes no Curso de Pós 
Graduação em Vinho e Cultura, da Estácio de Sá e do 
SENAC em cursos de Gastronomia, Sommeliers e cursos 
de extensão. Consultora e palestrante de vinhos 
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A vitivinicultura é uma atividade recente no Nordeste do Brasil e vem sendo 
intensificada nesses últimos anos.  
Em meio à caatinga, com características peculiares e solo único, onde muitos ainda 
acham impossível nascer algum tipo de vegetação, estão algumas das maiores e mais 
bem respeitadas vinícolas do Brasil, inserindo o Vale de São Francisco no mapa da 
viticultura mundial.  
 
O reconhecimento dos seus vinhos veio com a Medalha Grande Ouro concedida à 
Vitivinícola Santa Maria (Rio Sol), que teve um vinho com pontuação acima de 95 
pontos, no Concurso Mundial de Bruxelas realizado no 2014. Também, o vinho 
Testardi, produzido pela Miolo, foi considerado o melhor tinto nacional, pelo júri 
internacional, na Expovinis 2012, o maior evento do gênero da América Latina.  
 
Repleto de contrastes, o Sertão na divisa de Pernambuco e Bahia abriga terras irrigadas 
que, por serem férteis, produzem frutos de alta qualidade exportados para o mundo 
inteiro, entre as quais a manga, goiaba e a uva. A água, elemento mais importante para a 
agricultura, é farta e abundante, mas as parreiras precisam apenas do suficiente para 
produzir as uvas adequadas. Com a água controlada pelo homem, o Vale do São 
Francisco virou um oásis para os produtores de vinho. 
 
Estas fazendas irrigadas são responsáveis por 30% das exportações de frutas 
brasileiras, empregando diretamente 30 mil pessoas. É responsável por 99% da uva de 
mesa exportada pelo Brasil e pela produção de 7 milhões de litros de vinho por ano.  
 
Os vinhos são produzidos nas vinícolas instaladas nos municípios pernambucanos 
de Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista, e no de Casa Nova, na Bahia. 
Muitos produtores gaúchos e até do Exterior já estão estabelecidos ali há alguns anos. O 
Vale se transformou em um polo de desenvolvimento tecnológico da fruticultura 
irrigada, com o apoio do Centro Tecnológico da Uva e do Vinho da Embrapa.  
 
Além das visitas às vinícolas, onde conhecer todo o processo produtivo – plantação e 
elaboração do vinho – é atrativo também a navegação e passeios pelo rio São Francisco, 
uma verdadeira hidrovia com o Lago de Sobradinho - o maior lago artificial do mundo - 
de eclusas na Barragem de Sobradinho. 
 
A visita a esta região além de mais se transforma numa viagem de conhecimento ao 
estar acompanhada pela Monitora da ABS-Rio, a Consultora de Vinhos mineira 
radicada no Rio de Janeiro, Ana Maria Gazzola, que 
conhece bem esta região.  
 
 
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 PRELIMINAR PREVISTO DIA POR DIA                                                                                                          

 

 
1º Dia. 5 SET. 2ª feira. CIDADES DE ORIGEM – SALVADOR - PETROLINA 
 

 Voos na parte da manhã de diversas origens do Brasil para Salvador. 

 Conexão com o voo da Avianca para Petrolina, interior de Pernambuco junto ao Rio São 
Francisco na divisa com o norte do estado da Bahia, único voo diurno com chegada prevista 
as 17:25.  

 Recepção, assistência e traslado para o QUALITY HOTEL PETROLINA de 4* (10 km/20 min) 
junto a orla do Rio São Francisco.  

 Breve descanso.  

 A noite, reunião do grupo na recepção do hotel para saída a pé ao JANTAR (incluso) de 
BoasVindas e Harmonizado com os vinhos da região no Restaurante O Favorito também na 
orla perto do Rio, ou similar.   

 

 
2º Dia. 6 SET. 3ª feira. PETROLINA – LAGOA GRANDE - PETROLINA.  
 

 Café da manhã no hotel.  

 Saída para visita ao CENTRO TECNOLÓGICO DA UVA E DO VINHO da EMBRAPA SEMIÁRIDO 
(aprox. 48 km/45 min), onde desenvolvem as pesquisas para o aprimoramento da 
qualidade das videiras. Realização de visita interdisciplinar acompanhados pelos 
pesquisadores, conhecendo o Campo Experimental, Laboratórios, breve Trilha Ecológica 
que mostra a diversidade de flora e fauna da Caatinga e Degustação de Vinhos e Sucos.  

 Prosseguimento até a Vinícola SANTA MARIA - RIO SOL - VINIBRASIL, do grupo português 
GLOBAL WINES-DÃO SUL, localizada na Fazenda Planaltino, no município de Lagoa 
Grande, (aprox. 25 km/30 min).  

 Visita com degustação, breve navegação de Catamarã para a Ilha fluvial próxima a 
vinícola, tempo de banho e contemplação da natureza e ALMOÇO (incluso) harmonizado na 
própria vinícola.  

 À tarde, volta por terra a Petrolina (70 km/1h).   

 Noite e jantar livres. 
 

 
3º Dia. 7 SET. 4ª feira. PETROLINA – JUAZEIRO - PETROLINA.  
 

 Café da manhã, e neste dia, Feriado Nacional da Independência! 

 Manhã dedicada para realizar a visita turística e cultural com guia local a PETROLINA, 
finalizando a mesma no Complexo Gastronômico Bodóromo, para ALMOÇO (incluso), 
inaugurado em 2000, oferecendo cozinha regional nordestina servida em meio a temas da 
vida do sertão com música típica. Ou realizar a travessia da Ilha do Rodeador.  

 À tarde visita turística e cultural com guia local a JUAZEIRO, ao outro lado do Rio São 
Francisco, já na Bahia, atravessando a sua famosa e movimentada Ponte Presidente Dutra, 
construída na década dos 50 de quase 1 km de extensão a segunda ponte em concreto e 
cabos de aço do Brasil. 

 Breve visita, passeio pela orla, finalizando o dia com JANTAR (incluso) no Polo 
Gastronômico Armazém Café, inaugurado em JAN do 2015 de ambiente descolado e 
aconchegante.  

 No final do dia volta para o hotel em Petrolina (5 km/10 min).  
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4º DIA. 8 SET. 5ª feira. PETROLINA – LAGOA GRANDE - SANTA MARIA DA BOA VISTA - 
PETROLINA.  
 

 Café da manhã no hotel.  

 Saída até Lagoa Grande (60 km/50 min) para visita à Vinícola BIANCHETTI com 
Degustação.  Única vinícola na região que produz vinhos orgânicos já com o selo de 
autorização e fiscalização, e também suco da uva Tempranillo.  

 Após, seguir para visita à Vinícola GARZIERA com Degustação.   

 Prosseguimento até o povoado de Vermelho, (20km/20 min) para ALMOÇO (incluso) no 
Restaurante Do Toinho, de comida caseira local.  

 Continuação até a vinícola BOTTICELLI, já no município de Santa Maria da Boa Vista (20 
km/20 min.) para visita com degustação. A primeira indústria da região a produzir vinho e 
pioneira, no Nordeste, no cultivo de uvas para exportação.  

 No final da tarde retorno ao hotel em Petrolina (95 km/1h30) 
 

5º DIA. 8 SET. 6ª feira. PETROLINA – SOBRADINHO - CASA NOVA - PETROLINA.  
 

 Após o café da manhã saída para realizar um Roteiro Enoturístico de dia completo.  

 Primeiramente por terra até a barragem de Sobradinho (55 km/1h).  

 Depois navegando com o “Vapor do Vinho”, pelo lago represado do Sobradinho com 
música ao vivo e ALMOÇO a bordo (incluso)  comidas típicas com vinhos.  

 Chegada na Fazenda Ouro Verde da vinícola 
MIOLO, já no município de Casa Nova, na 
Bahia. Visita à produção e instalações 
seguida de degustação.  

 À tarde, no caminho de volta, visita 
a FAZENDA GRAND VALLE (30 km/30 min) 
importante produtora e exportadora de 
frutas diversas.  

 Prosseguimento até o hotel de Petrolina (70 
km1h).  

 À noite, JANTAR (incluso) de Despedida 
no Restaurante Capivara junto à orla do 
Rio São Francisco.  

 

6º DIA. 9 SET. SAB. PETROLINA – CIDADES DE ORIGEM  
 

 Café da manhã.  

 No horário que for determinado de acordo aos horários de voos, saída dos  traslados para o 
Aeroporto de Petrolina (10 km/15 min).  

 Voos de retorno às origens de cada inscrito.  

 Para Brasília e Rio de Janeiro via Salvador com Avianca saída as 12:40.  

 Para Belo Horizonte via Recife com Azul saída as 07:10. 
 

 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS  
E  

ATÉ UMA PRÓXIMA VIAGEM! 
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2.- SERVIÇOS 

 
 
 
PARTE TERRESTRE INCLUI 
 
 
 
 

o 5 noites de acomodação com café da manhã e impostos em Petrolina no Quality Hotel 
Petrolina de 4* ou similar 

o 5 visitas com degustação as vinícolas locais (Santa Maria com passeio de barco, Bianchetti, 
Garziera, Botticelli e Miolo)  

o 7 refeições, sendo 4 almoços, dos quais um em vinícola com água e vinhos, e 3 jantares, 
dos quais dois (Boas-vindas e Despedida) com água e vinhos. Os demais sem bebidas.   

o Visitas com degustação ao Centro Tecnológico da Uva e do Vinho no Embrapa Semiárido 
o Visita a Fazenda de produção, beneficiamento e exportação de frutas Grand Valley 
o 2 visitas turístico-culturais com guia local as cidades de Petrolina e Juazeiro  
o Passeio de barco no Vapor do Vinho pela Lago Sobradinho  
o Os traslados de chegada e todos os demais da estada no destino em transporte com 

motorista e assistência privativo.  
o Acompanhamento desde Rio de Janeiro da enófila e monitora da ABS-Rio Ana Maria 

Gazzola (*)  
o Acompanhamento de guia operacional para assistência durante todo o roteiro 

especializado em experiências enogastronômicas.   
o Completa apostila com informações do destino, região produtora e vinícolas visitadas. 
o Seguro de Assistência em Viagens para 6 dias (5 a 10 SET)   
 
 
 

(*) PERFIL da ANA MARIA TORRES SCHALL GAZZOLA. Bióloga, com mestrado. Iniciou seus 
estudos, pesquisas e degustações (ir)regulares, em 1988 na ABS-Rio. Pertence ao corpo docente 
da ABS-Rio desde 1991 até o presente. Vice-presidente por 2 mandatos, conselheira e diretora 
de grupos de degustação, de eventos, entre outros, em vários mandatos de 91 a 2010. Jurada em 
vários concursos nacionais de vinhos e de sommeliers e guia de vinhos. Viagens de estudos, 
cursos, pesquisas e degustação aos países produtores mais significativos em todos os 
continentes. Professora da Universidade Cândido Mendes no curso de Pós Graduação em Vinho e 
Cultura, da Estácio de Sá e do SENAC em cursos de Gastronomia, Sommeliers e cursos de 
extensão. Consultora e palestrante de vinhos 

 
 
 
 
PARTE AÉREA INCLUI  
 

o Passagens aéreas da companhia aérea que no momento da emissão estiver mais favorável de 
disponibilidade, conexões e preço de acordo a origem do inscrito ou considerando 
preferências do inscritos. 

o Para este intuito será feita pesquisa na hora da melhor conveniência.  
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NÃO INCLUI 
 

o Traslados de saída Hotel/Aeroporto no último dia. Será informado valor adicional dependendo 
do número de pessoas juntas para o voo de retorno de acordo a origem do inscrito.  

o Refeições não mencionadas ou indicadas como¨livre¨ no roteiro.  
o Outras bebidas que não seja vinho e água, quando estas últimas inclusas. 
o Gratificações e gorjetas voluntárias, motoristas, guias locais e Restaurantes  
o Carregadores nos aeroportos e hotéis.  
o Serviços extras de caráter pessoal, tantos nos hotéis e em outras situações.   
o Tudo o mais que não esteja relacionado especificamente no item acima “o preço inclui“.  

 
 

OBS.:  
o 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 cmt.   

o E pela peça como bagagem de mão com medidas de 55 + 40 + 20 = 115 cms e peso até 5 kgr. 
o A Franquia de bagagem nos voos internos no Brasil é pelo geral de 1 peça até 23 kgr por 

pessoa mais a mesma de mão.  
o 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.  
o Em voos internos no Brasil é possível carregar vinho na cabine como bagagem de mão de 

até no máximo 6 garrafas.  
 
 

3.- VALORES, PAGAMENTO e INSCRIÇÃO  
 
 
PARTE TERRESTRE 
 

o R$ 2.978,00 por pessoa em acomodação Dupla 
o R$ 494,00 de acréscimo para ficar em acomodação Individual 
o OBS: Para grupo de no mínimo 16 inscritos. 

 

Inscrição 
 

 Considerada inscrição com pagamento do sinal, no momento da solicitação da inscrição 
e reserva de lugar junto ao preenchimento da Ficha de Inscrição no Programa.  

 Sinal de R$ 600,00 por pessoa no momento da inscrição. 
 Prazo para inscrições 25 JUL 2016  

 

Pagamento 
 

Sistema “A vista facilitado”, ou seja:  
 Sinal de R$ 600,00 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, 

pagamento intermediário de R$ 1.000,00 na finalização do prazo de inscrição do 25 JUL 
 E pagamento final do restante, descontado o sinal inicial e o pagamento intermediário 

de MAR, no dia 18 AGO.  
 Outros planos de pagamento sempre que a totalidade esteja paga até o dia 18 AGO, 

poderá ser negociado de acordo a preferência do inscrito.  
 

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

Valores de referência no momento da publicação do programa (30 JUL 2016) com Taxas 
Do Rio com Avianca: 
-05 AGO. Galeão/Salvador 11:45/14:00 + Salvador/Petrolina 16:24/17:25. R$ 355,00 
-10 AGO. Petrolina/Salvador 12:40/13:54 + Salvador/Galeão 15:22/17:25. R$ 355,00 
 

De Brasília com Avianca: 
-05 AGO. Brasília/Salvador 11:45/13:45 + Salvador/Petrolina 16:24/17:25. R$ 420,00 
-10 AGO. Petrolina/Salvador 12:40/13:54 + Salvador/Brasília 15:10/17:20. R$ 420,00 
 

De Belo Horizonte com Azul e Avianca: 
-05 AGO. Confins/Salvador 09:15/10:59 + Salvador/Petrolina 16:24/17:25. R$ 450,00 
-10 AGO. Petrolina/Recife 07:10/09:29 + Recife/Confins 09:16/11:45. R$ 575,00 
 
o Preços por pessoa com taxas de embarque inclusas 
o Os valores mencionados são flutuantes. Os horários apontados podem mudar. Portanto, 

como referência podendo ser similares, dependendo da disponibilidade no momento da 
emissão.  

o Saídas de outras cidades sob consulta.  
 
Pagamento 

 

 Em dinheiro, depósito bancário ou cartão de crédito. 
 Neste último caso, podendo ser parcelado em até 10 vezes sem acréscimo, sendo a 

totalidade das taxas 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.- OBSERVAÇÕES GERAIS 
 

o Número de participantes no grupo: Mínimo 16 e Máximo 24.  
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, passeios, restaurantes e hotéis por algum motivo operacional ou de força maior, 
estando sujeitos a 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 A emissão da passagem aérea, para se beneficiar do programa terrestre sem acréscimo algum, 
deverá ser emitida na Zênithe Viagens e Turismo Ltda. Inscrições somente da parte terrestre 
sem o aéreo considerar Taxa R$ 150,00 por pessoa, além de dependendo dos horários de 
chegada e saída, pode perder os traslados inclusos no terrestre, caso não sejam nos horários 
propostos para o grupo pelo promotor do programa.  

o No aéreo, alterações de itinerário, voos, datas de ida ou volta, diferentes ao indicado no 
programa, ao ser condição de individual, são permitidas sendo sob consulta no momento da 
emissão dos aéreos do grupo.  
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o Na data do embarque, será necessário dispor de RG 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, considerada como tal a do 
pagamento do sinal, e até 25 JUL (ou data de possível prorrogação deste prazo), sem 
devolução do sinal. Cancelamentos até um mês antes da saída, 50% de custos. A partir de um 
mês antes, 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 cancelar a saída ou o programa, por qualquer motivo, será 
reembolsado integralmente o sinal inicial como quaisquer outros pagamentos que tenham sido 
realizados.  

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 e de Conhecimento. Belo Horizonte. Tel.: (xx31) 3225-7773. Contatos: GERMÁN 
ALARCÓN-MARTÍN german4@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 ao .... Vale de São Francisco SET 2016” 
 
 

 
 

mailto:german4@zenithe.tur.br
mailto:financeiro@zenithe.tur.br

