
Pacote Hospedagem & Transfer 
Gastronômade Brasil 2019| MG/SP 

 
Nos contrafortes da Serra da Mantiqueira viva a aventura Gastronômade e descanse numa 
regiao onde passado e presente estão em sintonia, onde belas fazendas históricas em uma 
região  tradicionalmente cafeeira que vem se redescobrindo e produzindo novos tesouros 
como azeites e vinhos de altissima qualidade.  
Hospedagem exclusiva para o grupo na  Villa do Poeta e/ou Pousada do Vinhedo - Espirito 
Santo do Pinhal/SP. 

 

1° dia_ Bem-vindos – Check in SP/MG  
(sexta-feira) 
22/03 
Bem vindos a Espírito Santo do Pinhal/SP. Check in na Villa do Poeta , hotel de Charme e 
Centro Cultural - um espaço onde a cultura esta atuante e presente, divulgando artistas , 
escritores e artesões locais. Opcao de hospedagem na Pousada dos Vinhedos. 
Dica para o jantar: indicamos a Opção Trattoria no centro de Espírito Santo do Pinhal, da 
chef Alessandra Lourenço. 
 

 

2° dia_ Gastronômade - Fazenda Tres Barras 
Castanhal – Azeite Borriello 
(Sabado) 
23/03 
Aproveite a manhã para descansar antes de seguirmos para outro lugar incrível, que será 
cenário desta etapa do Gastronômade, a Fazenda Tres Barras Castanhal em Andradas/MG. 
Oportunidade impar de acompanhar a colheita das olivas, a extracao do azeite e degustar o 
menu incrivel do chef Eugenio Lorainev com azeite recem extraido. 

 

3° dia_ Check out  

(domingo) 
24/03 
Logo após o café da manha, aproveite para visitar a Vinicola Guaspari, a vinicola paulista 
mais premiada internacionalmente nos ultimos tempos (agende a visita com antecedencia) 
Outro local bastante interessante e a Fazenda Retiro Santo Antônio, uma fazenda 
sustentavel modelo produtora de café e fuba de excelente qualidade.  
Há ainda a Vinicola Casa Geraldo em Andradas/MG como boa opcao. 

 
Até a próxima! 



Valores (por pessoa) 
Hospedagem e transfer*: R$ 490,00 
Grupo minimo: 8 pessoas 

Incluso_ 

- 2 noites de hospedagem com café da manhã na Villa do Poeta ou Pousada 
dos Vinhedos 
-  *Transporte ida e volta desde a Villa do Poeta/Pousada dos Vinhedos ate a 
Fazenda Azeite Borriello ( aprox 45 min de viagem cada trecho) 

 


