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GRAMADO - RS

o ÚNICO "EXClUSIVE HOUSE" DO BRASil

• Maravilhosa vista para o Vale do Quilombo
• Suítes luxuosas. Café da manhã (menu degustação)

• Serviço de mordomia. Jardins espetaculares
• Restaurante Primrose • Adega Gourmet- Sauna
• Cigar tounqe- Piscina Aquecida • Spa • Academia

,----- INVERNO ROMÂNTICO -----,
(22/junho a 21/setembro)

O friozinho se aproxima com o fim do Outono e a
chegada do Inverno na Serra Gaúcha. O Saint Andrews
entende como nenhum outro hotel, como deixar essa
época do ano especialmente romântica e aconchegante
para os casais aproveitarem as baixas temperaturas,
bem juntinhas, em uma suíte com hidromassagem,
bebendo um vinho à beira da lareira e saboreando
delícias gastronômicas como fondues, cremes e
sopas. Veja a programação completa em nosso site.

r-- FESTIVAL DE VINHOS GAÚCHOS -

I
(28 a 30/junho)

Neste festival, destacamos vinícolas como: Dunamis,
vinhos e espumantes ideais para qualquer momento.
lidio Carraro, mínimo de interferência e o máximo
respeito à expressão natural da uva. A vinícola
Tormentas e seus vinhedos de altitude, garante uma
particular riqueza de aromas e, fechando o festival,
temos Bettú e sua limitada produção que garante um
vinho artesanal que exala carinho e paixão (mais no site).

FESTIVALDE FONDUE ---,
(OS a 07/julho)

O Castelo de Saint Andrews traz uma programação
que enaltece a cultura gastronômica regional e com
fondues exclusivos. Um verdadeiro festival de sabores
composto por uma sequência de 4 diferentes fondues.
Para harmonizar com a fondue, os convidados
poderão selecionar vinhos de nossa adega, com

I preços especiais para o evento (mais no site).

~ PRÓXIMAS PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS -
DE FIM DE SEMANA

• Festival Vega Sicilia (12 a 14/julho)

• Festival Porto Taylor's (19 a 21 /julho)

• Festival Glenmorangie e Cohiba (26 a 28/julho)

• Festival da Provença com Vinhos Rosé (02 a 04/agosto)

• Dia dos Pais com Catena Zapata (09 a 11/agosto)
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RESERVAS E INFORMAÇÕES

sa inta nd rews.com .br
(54) 3295-7700 • (54) 99957-4220


