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+ FESTA DO
   ESPUMANTE
   BRASILEIRO



SENTIDOS ESTIMULADOS:

SENTIMENTOS
E SENSAÇÕES:

Exclusividade
Encanto
Surpresa
Conforto
Inspiração
Alegria 

DESTINO:
Entre em contato com a essência da Serra 
Gaúcha e desafie seu paladar com vinhos finos 
e selecionados feitos a partir da grande 
variedade de uvas cultivadas na região. Abrace 
a aconchegante gastronomia italiana e 
mergulhe no clima europeu de um dos lugares 
mais encantadores do Brasil. Será um 
banquete visual, olfativo e gastronômico 
capaz de despertar sensações deliciosas e 
uma alegria genuína que chegará ao seu ápice 
quando você participar da festa de celebração 
do espumante brasileiro, o Fenachamp.

PALAVRAS-CHAVE:

#Gastronomia
#Fenachamp 2019
#Sofisticação
#Vinhos exclusivos
#Serra Gaucha
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VIVÊNCIAS
ESPECIALMENTE
SELECIONADAS
PARA VOCÊ:

• Explore o Vale dos Vinhedos,

a região de maior concentração

de parreirais do Brasil.

• Visite a vinícola da Família

Vaccaro, Casa Valduga. Uma

experiência que mostrará ao

mesmo tempo o sabor e a tradição

da cultura italiana em terras

brasileiras.

• Delicie os mais variados queijos

na Queijaria Valbrenta.

• Surpreenda-se com a riqueza

histórica dos imigrantes italianos

no Brasil contada na Epopeia Italiana.

• Viva a maior festa do espumante

brasileiro, o Fenachamp que além

de reunir 25 vinícolas no mesmo

espaço oferece um misto de shows

e gastronomia local.
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APRECIE
GASTRONOMI A

@tripnessoficial 31 98987.384031 3646.1249

Todas as experiências preparadas pela Tripness contam 
com um elemento surpresa planejado para apresentar a 
você novas perspectivas, sabores, cores e emoções.
Então venha com a gente e aumente suas expectativas.

Pronto para viver tudo isso? Então converse com um dos 
nossos designers de viagem e embarque em uma 
experiência única e especialmente preparada para você.

AUMENTE SUAS EXPECTATIVAS:

CONHEÇA LUGARES, COLECIONE EXPERIÊNCIAS
E VEJA UM MUNDO QUE É SÓ SEU.
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