
GRAMADO 
DE LUXO

EXPERIÊNCIAS
INESQUECÍVEIS



A dimensão que mais define o luxo é aquilo que poderíamos cha-
mar de “atmosfera”: uma intangível aclimatação e ambientação 
que transforma tudo o mais em vivências sofisticadas e exclusi-
vas, traduzidas por sensações necessariamente raras. O roteiro 
Gramado de Luxo leva você pelos caminhos e experiências cuja 
atmosfera os torna autenticamente inesquecíveis.

Hotel Saint Andrews

Gramado de Luxo

Bem-vindo ao hotel mais luxuoso do Brasil. Com estilo 
arquitetônico inspirado nos monumentais castelos europeus, é o 
único exclusive house do Brasil, além de contar com a seleta 
chancela de hotéis Relais & Châteaux. São apenas 11 suítes com 
vista privilegiada para o deslumbrante Vale do Quilombo. Uma 
equipe de concierges e mordomos rigorosamente selecionados 
atendem os hóspedes 24 horas por dia, com máxima cortesia 
e presteza. Exuberantes jardins, piscinas e spa proporcionam 
oportunidades de requintado relaxamento.
Endereço: Rua das Flores, 171 - Vale do Bosque 
Telefone: (54) 3295-7700 
Site: www.saintandrews.com.br

Restaurante Primrose Saint Andrews

Chá da tarde Saint Andrews

Em ambiente exclusivo, apenas 5 mesas sob lustres de cristal Maria Tereza 
de 8 braços preenchem o Restaurante Primrose do Saint Andrews Hotel 
Gramado. A decoração em marrom e pink garante tom único, enquanto 
o cardápio encanta o paladar. Já a gastronomia é sofisticada e autoral, 
utilizando ingredientes fresquíssimos e preferencialmente orgânicos. Assim, 
todos convidados têm acesso ao sabor mais puro possível. E as receitas 
são personalizadas para os convidados, inspiradas nas preferências de 
cada um, para uma refeição exclusiva.  Também aberto ao público.
Endereço: Rua das Flores, 171 - Vale do Bosque 
Telefone: (54) 3295-7700 
Site: www.saintandrews.com.br

Com toque de alta gastronomia, alinhado ao requinte e sofisticação do 
Hotel Saint Andrews, nosso tradicional chá da tarde é servido diariamente 
às 17:00h no Jardim de Inverno, que conta com uma incrível vista do 
jardim e lago do hotel, tornando este um momento exclusivo.
Endereço: Rua das Flores, 171 - Vale do Bosque 
Telefone: (54) 3295-7700 
Site: www.saintandrews.com.br



Estalagem St. Hubertus Passeio com a Tri Taxi Aéreo

Os apaixonados pelo requinte encontram aqui o cenário perfei-
to para uma experiência de inconfundível encanto. Construído 
em estilo enxaimel – uma das características arquitetônicas mais 
marcantes de Gramado - ele encontra-se ricamente emoldurado 
pelo Lago Negro, uma das paisagens mais admiradas e visita-
das da Serra Gaúcha. São 30 apartamentos caprichosamente 
decorados para proporcionar uma atmosfera romântica, exclu-
siva e aconchegante. Não por acaso, obteve o selo “Roteiros de 
Charme”, reservado apenas a hotéis de hospitalidade marcante e 
seriamente comprometidos com os conceitos de conforto, exce-
lência em serviços e responsabilidade social e ambiental.
Endereço: Rua da Carrieri, 974 
Telefone: (54) 3286 -1273 
Site: www.sthubertus.com

Se, caminhando por suas ruas, já ficamos deslumbrados com a 
beleza de Gramado,  o que dizer de um sobrevoo pela cidade e 
seu entorno, olhando lá do alto a magia dos canyons, cachoeiras 
e da abundante vegetação da Serra Gaúcha? Um luxo que a Voe 
Tri proporciona a você com a mais absoluta segurança de uma 
empresa certificada pelos órgãos de fiscalização e equipada com 
uma frota de aeronaves modernas e confortáveis, conduzidas por 
tripulações extremamente bem treinadas. Uma experiência onde 
a emoção nos faz entender o porquê de a humanidade ter sempre 
sonhado com a capacidade de voar.
Endereço: Av. José Luiz Correa Pinto, 1000 - Canela
Telefone: (54) 9999-1636 
Site: www.voetri.com



Belle du Valais

Como não desfrutar das preciosas delícias do melhor restaurante su-
íço do Brasil? No jantar, um cardápio que honra os mais exigentes 
gourmets. Além de seus famosos fondues, opções irresistíveis como 
Bacalhau Grelhado, Cordeiro, Truta com Amêndoas, Pato com Laran-
jas, Raclette e La Pierrade. Outro tesouro repousa nas adegas perfei-
tamente climatizadas, onde é possível encontrar os melhores vinhos 
procedentes tanto da Serra Gaúcha quanto das mais tradicionais re-
giões produtoras do mundo. Uma experiência gastronômica ímpar, 
emoldurada por uma decoração do mais alto requinte.
Endereço: Av. das Hortênsias, 1432 
Telefone: (54) 3286-1744 
Site: www.belleduvalais.com.br

Chá da tarde do Hotel Rita Höppner

Bouquet Garni

Luxo também se expressa na sensibilidade de quem sabe preparar 
e saborear uma sofisticada gastronomia. O chá da tarde em estilo 
inglês é servido diariamente no Restaurante Höppner entre 16h30 
e 18h e é uma cortesia para quem está hospedado no Hotel 
Ritta Höppner. O menu foi desenvolvido com muito critério pela 
cozinha do restaurante, sob a supervisão de Adriana Höppner, a 
partir de sua especialização na Suíça. Doces e salgados, assim 
como as bebidas variadas,  são servidos com muita elegância. 
Acompanham também Waffle e Apfelstrudel.
Endereço: R. Pedro Candiago, 305 
Telefone: (54) 3286-1334 
Site: www.rittahoppner.com.br

Aqui, a inconfundível beleza do Lago Joaquina Rita Bier compõe o 
cenário perfeito para saborear com a imprescindível calma e tranqui-
lidade o magistral cardápio elaborado pelo Chef Fred dos Anjos. O 
menu remete à elaborada cozinha mediterrânea, seus azeites e tempe-
ros frescos variados aos quais se somam ingredientes regionais. São 
pratos para o mais fino paladar, como carnes nobres, risotos especiais 
e saborosos frutos do mar. A carta de vinhos oferece a melhor seleção 
de rótulos que harmonizam-se à perfeição com os pratos elaborados.
Endereço: Rua Leopoldo Rosenfeld, 986 
Telefone: (54) 3295-1666 
Site: www.bouquetgarnigramado.com.br

Cristais de Gramado

Se os cristais, na forma em que se encontram na própria natureza, já 
despertam o nosso prazer estético, o que dizer do cristal trabalhado com 
perícia e bom gosto? A Cristais de Gramado disponibiliza uma exclusivís-
sima linha de cristais trabalhados com a prestigiada “técnica di Murano”. É 
pioneira no Rio Grande do Sul e referência nacional em peças deste estilo, 
produzidas com talento artístico. São cristais moldados manualmente e 
por meio de sopro que resultam em peças com cores e design únicos.
Endereço: Rod. RS 115, 36161 
Telefone: (54) 3286-0100 
Site: www.cristaisdegramado.com.br



Restaurante Bêrga Mótta e Sabor Rural

Numa época de urbanização crescente e cada vez mais acele-
rada, o caminho do luxo também nos conduz àquele encontro in-
dispensável com as preciosidades mais autênticas da natureza. 
O Bêrga Mótta, localizado no Ecoparque Sperry, serve comida 
brasileira da melhor qualidade, preparada com ingredientes re-
gionais e orgânicos, uma raridade neste mundo tão industrializa-
do. Proposta semelhante oferece o Sabor Rural um restaurante 
fazenda situado a apenas 3 km do centro de Gramado. Aqui, o 
rico almoço colonial pode ser antecedido por uma pescaria, um 
passeio a cavalo ou pelo contato tão saudável com os animais da 
fazenda e com a paisagem esplendidamente natural.
Duas ótimas opções de locais para constatar que o luxo pode, 
sim, conviver bem com a originalidade.
Restaurante Bêrga Mótta
Endereço: Linha 28 (Est. Professora Elvira A. Benetti) 
Telefone: (54) 9625-9854 
Site: www.ecoparquesperry.com.br

Restaurante Sabor Rural 
Endereço: Estr. Linha Ávila Alta - Rua João Scur, 1890
Telefone: (54) 9625-7454 

La Table D’Or

Uma das marcas do luxo é ser necessariamente raro, feito quase 
sob medida para quem sabe apreciar seu valor e sutileza. No La 
Table D’Or, o ambiente intimista, com poucas e exclusivas mesas, já 
prepara o visitante para uma experiência gourmet. O cardápio reúne 
uma seleção de pratos saborosos à base de frutos do mar e carnes, 
como os premiados Crévettes et Truffes aux Formages e Crévettes à 
Shimeji, além de refinadíssimas entradas como o Champignon Paris 
e o Siri ao Béchamel. Para completar, variadas sobremesas como o 
singular Crème Brulée.
Endereço: Rua da Carrieri, 525 
Telefone: (54) 3286-6263
Site: www.cozinhamediterranea.com.br

Aluguel de carros de luxo

Tão delicioso quanto caminhar pelas ruas de Gramado é conhecer a 
cidade a bordo de um veículo de luxo, rodando com glamour pelos 
incontáveis cenários “de cinema” que a cidade oferece. Permita-se 
vivenciar um desses sofisticados passeios utilizando as diferentes 
opções de veículos, com ou sem motoristas, proporcionados pela 
Gramado Transporte Executivo, pela Super Carros ou pela Jusepe 
Transporte Privado. 
Gramado Transporte Executivo: (54) 8406-2814 
Super Carros: (54) 3286-7945 
Jusepe Transporte Privativo: (54) 9181-7600
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Museu do Festival de Cinema

Aqui, o glamour entra em cena e convida você a visitar o primeiro Museu 
de Cinema Interativo & Contemporâneo da América Latina, aberto o ano 
inteiro e totalmente dedicado ao mais importante Festival de Cinema do 
país. Conheça a história do Kikito, relembre filmes que marcaram época, 
reveja cenas e momentos únicos da nossa sétima arte. São mais de 4 
décadas de emoção exibidas de forma criativa em atrações como “Você 
é o Diretor”, “Cine Shangai” e totens interativos. Um espaço criado para 
transformar o visitante em protagonista de uma luxuosa narrativa.
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 2659 
Telefone: (54) 3905-4800 ramal 8810
Site: www.museufestivaldecinema.com

Sierra Móveis

Os melhores profissionais da arquitetura e decoração, bem como 
consumidores fascinados pela sofisticação de ambientes, já conhe-
cem a reputação de altíssima qualidade e avançada tecnologia das 
linhas Sierra Móveis. A partir de designs sempre exclusivos, a marca 
distingue ambientes internos e externos pela harmonia de suas for-
mas e nobreza de seus materiais, sempre aliados ao indispensável 
conforto e funcionalidade. Os produtos Sierra feitos em Gramado já 
são apreciados em todo o país e em outros países.
Endereço: Avenida das Hortênsias, 3380 
Telefone: (54) 3286-8900
Site: www.sierra.com.br

Kurotel

O Kurotel é mais do que um Centro Médico de Longevidade e SPA, é 
um modo de vida. Desde 1982, busca auxiliar as pessoas a viverem 
de forma saudável, por mais tempo e com mais alegria, através de ali-
mentação saudável, prática de exercícios físicos, equilíbrio emocional, 
hidroterapia e fitoterapia, seus principais pilares. Com acomodações e 
serviços de luxo, em meio à belezas da natureza da serra gaúcha, o 
complexo é um convite para o desfrute de uma experiência única de 
saúde, longevidade, bem-estar ou emagrecimento. 
São 09 programas focados que oferecem uma valiosa combinação: 
conhecimento, tradição, cuidado, atenção e alta tecnologia. O Kurotel 
é único para você! 
Endereço: Rua Nações Unidas, 533
Telefone: (54) 3295-9393
Site: www.kurotel.com.br



Villa Sergio Bertti Giovana Regali

Situada na principal avenida de Gramado, a Villa Sergio Bertti é 
como um portal para um universo à parte, repleto de experiências 
sempre surpreendentes e marcantes. Um complexo que se 
apropriou do espaço para transformá-lo num conceito inovador, 
onde coabitam alta decoração, moda, arquitetura, arte e design. 
Um show de requintada beleza distribuída por uma Maison com 
10 ambientes, incluindo boutique, galeria e espaço para eventos. 
São 40 mil metros quadrados de um percurso emoldurado por um 
cenário composto por bosque e lago.
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 4840
Telefone: (54) 3286-4298 
Site: www.sergiobertti.com.br

O luxo se expressa muitas vezes por um conceito, um estilo, um 
olhar sobre os objetos que é próprio e exclusivo de quem os 
cria e desenvolve. O requintadíssimo estilo Giovana Regali está 
presente em itens que vão desde móveis a aromas, passando 
por lustres, pratarias, tapetes, almofadas, artigos para mesa 
(louças, faqueiros e vasos) e a inconfundível La Pierrade. São 
produtos que destacam e valorizam a decoração de ambientes 
por meio de um design sempre muito inspirado e impregnado de 
sofisticação.
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 3002
Telefone: (54) 3286-4421 
Site: www.giovanaregali.com.br



Gramado in Concert

Consultoria Gramado de Luxo 
by Paulo Roberto Chiele

Alguém já disse que a boa música é por excelência a arte dos anjos.  
Quando podemos desfrutar dessa forma tão elevada de expressão 
em meio a cenários naturais de excepcional beleza, nosso prazer 
estético atinge um autêntico clímax. Gramado in Concert é um festival 
internacional de música erudita e popular que proporciona momentos 
absolutamente mágicos, embalados por apresentações conduzidas 
por virtuosos maestros e excepcionais músicos do Brasil e exterior. E 
onde destaca-se a técnica aliada à emoção das exclusivas exibições 
da Orquestra Sinfônica de Gramado.
Telefone: (54) 3286-0220
Site: www.gramadoinconcert.com.br

Especialista internacional no mercado de luxo, fundador da PRC 
Consultoria de Luxo, colunista da revista Onne & Only e autor do 
livro Luxury Branding.

Aspen Mountain

Quando imaginamos um paraíso, o que vem à nossa mente é a noção de 
harmonia entre civilização e natureza, conforto e ar puro, beleza e moderni-
dade, conveniência e liberdade. Aspen Mountain inspirou-se em Aspen, no 
estado americano do Colorado, para criar um condomínio onde as formas 
arquitetônicas dialoguem prazerosamente com o espaço natural circundan-
te. No Club House, com infraestrutura diferenciada, deslumbre-se visuali-
zando o equilíbrio criado pelo uso do vidro, madeira e pedra com o verde da 
montanha e suas tranquilas araucárias. Um espaço para sonhar com estilo 
luxuoso (e mesmo assim autêntico) de viver em harmonia com a natureza.
Endereço: RS 235, Km 32
Telefone: (54) 3286-9339
Site: www.aspenmountain.com.br

Borges de Medeiros

Passear pela Borges. Quem diria que um programa tão prosaico poderia 
produzir sensações tão especiais? Um menu completo de sugestivos 
estímulos: a beleza das vitrines, o charme dos visitantes e moradores, o 
sabor do chocolate caseiro e das diferentes opções gastronômicas, as 
apresentações artísticas da Rua Coberta, a paisagem arquitetônica ca-
racterística de Gramado, em contraplano ao magnífico verde da Serra? 
Sim, aqui o luxo abriga-se literalmente em cada esquina.
Endereço: Av. Borges de Medeiros - Centro



Através deste QR Code,
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Gramado Inesquecível 
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informações turísticas 
da cidade.
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