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DO IMÓVEL AO MÓVEL, UM DESIGN PERFEITO.

ESTILO, CONFORTO E CHARME PARA CURTIR 
GRAMADO DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL.

Um projeto inovador em todos os sentidos. Apartamentos de 
 103m2 a 177m2 de área privativa, com 2 ou 3 suítes, semi-mobi-
liados e equipados. Tudo isso em uma localização privilegiada: 
a charmosa Av. Borges de Medeiros, em Gramado.

Os moradores do WOOD Residencial ainda 
podem contar com o conforto do Serviço 
de Camareiras do Hotel Casa da Mon-
tanha, além dos móveis fi xos projetados em 
parceria com a Bontempo.

(54) 9 91539800             www.imobiliariacasadamontanha.com.br

Av. José Luiz Correa Pinto, 346  |  Loja 03  |  Laje de Pedra, Canela - RS
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Bem-vindo ao Wood Hotel
Uma das primeiras coisas que você vai perceber ao pisar 
dentro do Wood Hotel é o aroma. E, com isso, é provável que 
se sinta invadido por uma onda de boas sensações. O chei-
ro de madeira, afinal, tem o poder de invocar memórias afe-
tivas. É a lenha queimando na lareira ou no fogão, é aquele 
brinquedo da infância, é a tábua na cozinha da vó, é o pri-
meiro móvel comprado para começar a vida a dois.

A madeira é a nossa alma. E é a de Gramado também. 
Mas aqui, no Wood Hotel, nós adotamos um conceito mais 
cosmopolita, mais contemporâneo. A madeira, então, ganha 
requintes de design e, assim, a Serra Gaúcha se conecta 
com o mundo. Aqui, luxo é colecionar momentos e cada de-
talhe conta como uma vivência única.

A revista que você tem em mãos agora é uma expressão 
diferente de Gramado. Nas próximas páginas, selecionamos 
com carinho as melhores dicas e experiências para mos-

trar a cidade e a região além do tradicional. É 
uma curadoria de tudo o que nos move: gas-
tronomia, design, natureza, arte, gente. Tudo 
isso que, tal qual a madeira e tal qual Grama-
do, provoca em nós uma avalanche de boas vi-
vências e boas memórias.

Boa leitura.

R a fa e l  P e c c i n
diretor de marketing do Grupo Casa da montanha
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Conteúdo
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Desperte sua memória afetiva com o 
sabor único do chocolate caramelisè.

Horário de visitação gratuita à fábrica:
De segunda a sexta das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00.

Loja e Fábrica Prawer: 
Av. das Hortênsias • 4100 • Estrada Gramado/Canela • Gramado • RS.
Contatos: (54) 3286 1580 • chocolate@prawer.com.br. 

Lojas em Gramado (RS), Porto Alegre (RS), 
Santa Maria (RS) e Sorriso (MT).

@prawerchocolates

@prawerchocolates

www.prawer.com.br
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Chocolate, uma expressão de arte
Momentos preciosos também podem ser singelos e se forem autênticos ficarão eternizados na memória. Provar 
um chocolate de qualidade pode nos proporcionar essa experiência sensorial e afetiva. Há mais de 4 décadas 
essa é a fonte de inspiração da Prawer Chocolates. Em 1975 o empresário Jayme Prawer viajou a Bariloche e 
descobriu que a sua similaridade com Gramado, até no clima, revelava um enorme potencial de criar no Brasil 
a primeira fábrica de chocolate artesanal. A imersão em terras argentinas serviu para que todo o conhecimento 
sobre a produção de chocolate fosse assimilada. De volta a Gramado, abriu as portas daquela que se tornaria a 
primeira fábrica de chocolate artesanal do Brasil, produzindo barras e ramas ao estilo de Bariloche. 

Ser único. Surpreender Sempre
A autenticidade e a inovação sempre foram uma assinatura da Prawer Chocolates. Pesquisas constantes no 
exterior, em especial nos países de grande expressão em chocolate artesanal como França, Bélgica e Suíça, 
permitem à Prawer criar de forma genuína o seu próprio chocolate, tendo as melhores referências do mundo 
como inspiração. O processo artesanal faz com que cada peça tenha uma história, fruto do olhar dedicado de 
quem sabe o valor de produzir com amor.

uma joia chamada carameliSè
Uma das criações mais recentes é o chocolate Caramelisè Prawer. Uma delicada massa dourada que perfuma 
e dá sabor, assim podemos definir essa delícia. O sabor lembra a infância, a calda do pudim, o leite condensado 
fervido, a ambrosia. São notas que vêm ao paladar e fazem despertar nossa memória afetiva trazendo 
as melhores recordações, por isso causam uma incrível sensação de bem-estar ao serem degustadas. O 
Caramelisè Prawer tem uma cremosidade intensa, derrete lenta e consistentemente na boca, proporcionando 
uma experiência sensorial marcante e muito saborosa.

Prawer Chocolates
Avenida das Hortênsias, 4.100 |(54) 3286.1580 |Fábrica e Lojas – Gramado/RS
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Novidade para os fãs de Beatles
O antigo orfanato Strawberry Field, que serviu de inspiração 
para a música dos Beatles, vai virar atração turística oficial em 
Liverpool, na Inglaterra. Se antes era possível apenas fotografar 
os portões vermelhos, a partir de setembro os fãs poderão entrar 
e visitar uma exposição interativa sobre a história do orfanato, a 
canção Strawberry Fields Forever e a infância de John Lennon, 
que costumava brincar lá quando criança. Sua antiga casa pode 
ser visitada perto dali, assim como a de Paul McCartney.  
strawberryfieldliverpool.com

Show de bola
A companhia canadense 
Cirque du Soleil se juntou 
ao craque Lionel Messi 
para lançar o espetáculo 
Messi10, em Barcelona, 
na Espanha. O show une 
os mundos do futebol e do 
circo, contando a história de 
um jovem em sua batalha 
para se tornar o maior 
camisa 10 do mundo. Fica 
em cartaz entre 10 de 
outubro e 10 de novembro 
de 2019. cirquedusoleil.com/
messi10

MoMA maior em NY
Entre junho e outubro deste ano, o Museum 
of Modern Art (MoMA) de Nova York vai ficar 

fechado para reformas. Todas as galerias 
serão reorganizadas e ampliadas para 

dar maior visibilidade a novos artistas de 
diferentes origens. A exposição por ordem 

cronológica das obras seguirá em vigor, 
mas agora serão misturadas entre si, 

sejam elas esculturas, pinturas, fotografias, 
vídeos e até performances. moma.org

drops

MuseuM of 
Modern Art
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Prancha UrUcUri, 
crocco StUdio + ogro
Em parceria com o shaper 
Henrique “Ogro” Perrone, 
Heloísa Crocco e seu 
studio criaram uma série 
de pranchas de surfe com 
os padrões de madeira 
inspirados em traços 
tribais. Preço sob consulta
croccostudiodesign.com

tábUa de araUcária 
daniel caStelli/Monã

Ediçao limitada à venda 
no Wood Hotel. R$ 150 

vivamona.com.br

cadeira claUdia, 
de ariSteU PireS
Feita à mão, a 
peça é de madeira 
brasileira de 
manejo sustentável. 
Preço sob consulta
aristeupires.com.br

taPeçaria Viração, 
de ineS Schertel

Peça de lã com medidas 
70 cm x 150 cm, inspirada 
nas ondas de neblina que 
tomam as matas nativas 

da Serra Gaúcha. R$ 6.000
inesschertel.com.br

PROduTOS AuTORAIS 
SELECIONAdOS PELO 

WOOd HOTEL

curadoria
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cânion itaimbezinho
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viagem

Um é natureza pura, o outro é vinho em 
abundância. Bem-vindo a Cambará do Sul 
e ao Vale dos Vinhedos, dois destinos nas 

vizinhanças de Gramado que valem a esticada

Essência
gaÚCHa

CAMBARÁ DO SUL
Menos de duas horas de estrada levam de Gramado 

até a cidadezinha de Cambará do Sul. É tempo suficien-
te para que as construções em estilo enxaimel da Serra 
Gaúcha vão sendo substituídas por muito verde, monta-
nhas e céu azul. É um aviso do que há por vir: os arre-
dores da pequena Cambará guardam cachoeiras, rios e 
cânions inacreditáveis, num cenário que vem sendo cada 
vez mais descoberto pelos brasileiros. 

No coração dessa paisagem, o Parador Casa da Mon-
tanha recebe hóspedes em suas barracas de concei-
to glamping: da junção dos termos em inglês glamour + 
camping, quer dizer acampamento com sofisticação. As 
acomodações são rústicas na medida, inspiradas nos lod-
ges da savana africana – a categoria Suíte Superior tem 
ares de chalé, com lareira e deque de hidromassagem. Os 
viajantes contam ainda com os serviços do spa L’Occitane.
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lugar na Trilha do Rio do Boi, que exi-
ge de médio a alto esforço. Ao lon-
go de nove quilômetros, o caminho 
atravessa várias vezes o rio situado  
no interior do cânion. O passeio de 
quadriciclo para ver o pôr do sol com 
direito a brinde de espumante é op-
ção mais tranquila e requintada.

Agora, quando o assunto é a boa 
mesa, imperdível fazer uma parada 
na Sabores da Querência, fábrica ar-
tesanal que fornece as geleias orgâ-
nicas do Wood Lounge Bar & Restau-
rante. Desde 2009, Claudia e o marido 
Vico recebem turistas em seu belíssi-
mo sítio para degustações, boas con-
versas e passeios, com direito a co-
mer frutinhas direto do pé. 

E uma visita ao sul do país não es-
tá completa sem o autêntico chur-
rasco gaúcho. Essa é a especialidade 
do Alma RS, restaurante do Parador 
Casa da Montanha, que abre tam-
bém para quem não está hospedado. 

viagem

Com menu de experiências que 
vão de cavalgada a passeio de heli-
cóptero, o Parador é a base perfeita 
para explorar os principais atrativos 
de Cambará, que consistem no maior 
conjunto de cânions da América do 
Sul. Entre os mais famosos, estão o 
Itaimbezinho (no Parque Nacional de 
Aparados da Serra) e o Fortaleza (no 
Parque Nacional da Serra Geral), on-
de o turista se aventura em trilhas de 
diversos níveis, como a do Mirante e 
a do Vértice. 

Quem quiser experiências mais 
exclusivas pode recorrer aos servi-
ços da agência Coiote Adventure, que 
oferece sobrevoos de balão pelos dois 
parques nacionais, revelando a bele-
za dos cânions e das cachoeiras por 
outro ângulo, durante até 40 minutos. 
Outro passeio bacana para se fazer é o 
piquenique na borda do cânion Forta-
leza, a 920 metros de altura. Com dis-
posição e preparo, vale a pena reservar  

cambará do sul
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1 .  barraca do parador casa da montanha
2. fogo de chão no churrasco campeiro do parador casa 
da montanha |  3.  moranga recheada com linguiça na brasa 
do restaurante alma rs, no parador casa da montanha

32

O ParadOr Casa da MOntanha sedia 
eventOs teMátiCOs de gastrOnOMia aO 
lOngO dO anO, COM jantares, wOrkshOPs, 
degustações, bate-PaPOs e PartiCiPaçãO 
de Chefs COnvidadOs. COnfira:
O CURiOSO MUnDO DOS QUeijOS: 
de 7 a 9 de junhO e de 2 a 4 de agOstO
O DeSpeRtAR DOS COgUMeLOS 
SeLvAgenS: de 5 a 7 de abril, de 26 a 28 
de abril e de 24 a 27 de MaiO
RevOLUçãO DA CULinÁRiA FARROUpiLhA: 
de 20 a 22 de seteMbrO
saiba Mais sObre a PrOgraMaçãO eM 
ParadOrCasadaMOntanha.COM.br

1
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sobrevoo de balão em cambará do sul

O churrasco campeiro que acontece 
aos sábados tem comando de Mar-
celo Sartori, que assa no tradicional 
fogo de chão carnes especiais, como 
o costelão e o cordeiro. De acompa-
nhamento, a moranga recheada com 
linguiça na brasa e os vegetais gre-
lhados no fogo fazem bonito. O menu 
sazonal, com ingredientes regionais, 
capricha no que há de mais fresco em 
cada época. 

vALe DOS vinheDOS
A 120 quilômetros de Gramado, o 

Brasil escancara todo o seu talento 
para a produção de vinhos: é o Vale 
dos Vinhedos, no encontro dos muni-
cípios de Bento Gonçalves, Garibal-
di e Monte Belo do Sul. Ali, segue vi-
va a grande influência dos imigrantes 

italianos, que chegaram em 1875 con-
solidando o plantio de uvas na região. 

Os vinhos produzidos no Vale dos 
Vinhedos são os únicos no Brasil a de-
terem a Denominação de Origem, con-
dição que atesta a qualidade do pro-
duto sob critérios rígidos de cultivo e 
produção. Um roteiro pelo Vale envol-
ve pequenas propriedades, grandes vi-
nícolas, cantinas familiares e até em-
presas internacionais, que abrem para 
visitação ao longo de todo o ano, com 
tours guiados, degustações, jantares 
harmonizados e muito mais.

É nesse efervescente polo vitivi-
nicultor que Rodrigo Bellora, chef do 
Wood Lounge Bar & Restaurante, es-
treou em 2008 na gastronomia, com o 
conceito de “bom, limpo e justo” (leia 
mais sobre o trabalho do chef na se-
ção Gourmet). Seu restaurante Valle 

viagem
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valle rústico

vinícola geisse
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dona odete bettú, da osteria 
della colombina, e sopa de 
capeletti servida na casa

viagem

Rústico fica em Garibaldi e serve menu degustação que depende da disponibilidade de 
ingredientes. É sempre uma surpresa para os clientes, que podem ainda optar pela har-
monização com vinhos e espumantes da região. Bellora, aliás, recomenda também re-
servar uma refeição em outro restaurante de Garibaldi, a Osteria della Colombina. Ali, 
a Dona Odete Bettú e suas quatro filhas recebem comensais no porão de sua casa para 
provar as receitas italianas da família.

vinícola geisse
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sabores da Querência

s e r v i ç o

C a M b a r á  d O  s u l
parador Casa da Montanha: estrada do faxinal, s/nº, 
paradorcasadamontanha.com.br
Alma RS: estrada do faxinal, s/nº, paradorcasadamontanha.com.br
Coiote Adventure: estrada do faxinal, s/nº, coioteadventure.com.br
Sabores da Querência: rodovia rs-427, km 3,  
saboresdaquerencia.com.br

va l e  d O s  v i n h e d O s
valle Rústico: via Marcilio dias, garibaldi, vallerustico.com.br
Osteria della Colombina: Comunidade linha são jorge, garibaldi, 
estradadosabor.com.br/odete_bettu
Cave geisse: linha jansen, s/nº, Pinto bandeira, cavegeisse.com.br
pizzato vinhas e vinhos: via dos Parreirais, s/nº,  
bento gonçalves, pizzato.net
vinícola Calza: linha 80 da leopoldina, s/nº,  
Monte belo do sul, vinicolacalza.com.br 
Facas Filippon: Monte belo do sul, facebook.com/facasfilippon
tanoaria Mesacaza: r. Miguel g. dardena, 405,  
Monte belo do sul, tanoariamesacaza.com.br
gasper parque de Aventuras: linha eulália alta,  
bento gonçalves, parquegasper.com.br

É natural ficar confuso na hora de 
escolher entre mais de 30 vinícolas pa-
ra visitar. Em Pinto Bandeira, a 17 qui-
lômetros de Bento Gonçalves, a Geisse 
rende uma experiência interessan-
te, com duas opções de visita além do 
tradicional tour com degustação. Uma 
leva os visitantes a bordo de um veí-
culo 4x4 para conhecer a propriedade, 
terminando com degustação no espa-
ço zen à beira de um riacho. Aos finais 
de semana, acontece o Open Lounge, 
harmonizando espumante com em-
panadas, uma homenagem às origens 
chilenas do proprietário Mario Geisse. 
Outras vinícolas bacanas para conhe-
cer são a Pizzato, em Bento Gonçalves 
(cujo Merlot 1999 foi o primeiro vinho 
brasileiro a ganhar selo de indicação 
de procedência), e a pequenina e fami-
liar Calza, em Monte Belo do Sul.

Quem gosta de cozinhar, por sua 
vez, pode visitar o ateliê das Facas Fi-
lippon, em Monte Belo do Sul. Ali, o 
mestre cuteleiro Adelar segue com a 
tradição familiar que já dura quatro 
gerações, fabricando facas, canivetes 
e navalhas. Outra atividade artesanal 
para conferir na região é a Tanoaria 
Mesacaza, também em Monte Belo. A 
empresa atua há mais de 30 anos na 
produção dos barris de madeira usa-
dos para armazenar vinhos, em um 
ofício registrado no Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional. 
É possível comprar ali pequenas bar-
ricas próprias para acondicionar o vi-
nho e ir tomando direto da torneirinha. 

Para se divertir além das taças em 
Bento Gonçalves, o parque de aventura 
Gasper tem diversas atividades: escala-
da, arvorismo, rapel, quadriciclo, bun-
gee jump, paint ball, tiro ao alvo e mais. 
Uma ótima oportunidade para passar 
um dia em família, aproveitando o que o 
Rio Grande do Sul tem de melhor.

o rio grande do sul 

é uma viagem cheia de 

boa comida, vinhos e 

paisagens
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gourmet

Adepto do slow food, o 
chef Rodrigo Bellora traz 
ingredientes locais e orgânicos 
para a cozinha do Wood Hotel, 
onde quem brilha é a natureza

ComidA 
 sem 
pRessA 

OvO mOllet cOm 
pancetta e briOche 
nO café da manhã 
dO WOOd lOunge 
bar & restaurante
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“A gastronomia é a primeira e maior rede social que 
existe. desde o início, comer sempre teve a ver com 
essa coisa de compartilhar, de comunicar”, divaga 
Rodrigo Bellora, enquanto o carro avança por estra-

dinhas rurais ao redor de Gramado. A ideia define bem os valores 
que conduzem o estilo do jovem chef, responsável pelo menu do 
Wood Lounge Bar & Restaurante. Aqui, todos os pratos são pen-
sados para dividir e mudam de acordo com a estação do ano para 
garantir ingredientes frescos de cada época. 

o conceito é ir escolhendo um prato por vez, sem obrigação de 
compor a refeição inteira em um único pedido. o cardápio se divide 
em quatro etapas: de Lamber os Lábios, pra Comer com as mãos, 
pra Compartilhar com Talheres e doce Fim. em todas, ingredien-
tes regionais dão o tom, como pinhão, aroeira (pimenta-rosa),  
butiá, queijo colonial e mate. Um dos carros-chefes é a costela  
laqueada com demi glace, que deve marcar presença sempre fi-
xa no menu, mudando apenas de acompanhamentos. No dia a dia, 
quem comanda as panelas é marko Culau, pupilo de Rodrigo.

O chef rOdrigO bellOra em seu 
restaurante valle rústicO, em garibaldi
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em sua cozinha, 

o chef Bellora 

adota o conceito 

de alimento “bom, 

limpo e justo”

Mas que coMida é esta? 
Rodrigo Bellora refuta definições e 

rótulos sofisticados para sua gastro-
nomia. “minha cozinha é muito mais 
uma coisa de reforçar o carinho, o 
cuidado e o respeito com o alimen-
to. sou um grande apaixonado pelos 
ingredientes”, afirma. o que ele bus-
ca fazer, em suas próprias palavras, é 

uma “cozinha de natureza”, em que o 
máximo de ingredientes seja orgânico 
e local, produzidos preferencialmen-
te em pequenas propriedades a no 
máximo 50 quilômetros de distância  
de Gramado. 

inspirado nos movimentos slow 
food e glocal (global + local), esse es-
tilo também rege a cozinha do Val-
le Rústico, restaurante aberto por 
Bellora em 2008, na cidade de Gari-
baldi. Ali, a intenção é servir menus 
degustação “surpresa”, definidos de 
acordo com a disponibilidade de in-
gredientes – respeitar a sazonalidade 
da natureza, afinal, é requisito básico 
para ressaltar a história por trás dos 
alimentos e, assim, resgatar memó-
rias afetivas. por isso mesmo, esse ti-
po de gastronomia demanda jogo de 
cintura para driblar situações em que 
um ingrediente não esteja disponível, 
adaptando com substituições que ga-
rantam resultados tão harmoniosos 
quanto a receita original.

em sua propriedade de Garibal-
di, o chef planta grande parte do que 
vai para as panelas. Já no quintal do 

gourmet

bellOra visitandO seu marcOn, que 
fOrnece frutas e legumes para O 
WOOd lOunge bar & restaurante

carpacciOs e arOeira: cOm carne bOvina, 
beterraba, arOeira (pimenta-rOsa) e queijO curadO
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Wood Hotel, uma horta dá conta de 
prover suprimentos básicos: frutas, 
alho-poró, tomatinhos, temperos e 
algumas pancs (sigla para plantas 
alimentícias não convencionais, como 
peixinho, ora-pro-nóbis e taioba). pa-
ra os demais ingredientes, Bellora e 
seu subchefe marko recrutam produ-
tores locais selecionados após longas 
pesquisas. 

os cogumelos e as flores comes-
tíveis que decoram os pratos, por 
exemplo, vêm do sítio da dona ma-
risa, na ativa com doses generosas 
de carinho há 30 anos. Frutas e legu-
mes são resultado do trabalho do seu 

angicO e nOgueiras: fOndant de mate 
dOce, grOstOli e farOfa de nOzes

dO mar: peixe meca 
grelhadO nO azeite 
de capim-santO e 
espaguete de chuchu 
cOm camarões
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marcon, que herdou a propriedade do 
avô italiano e hoje cuida de tudo com 
a ajuda das filhas.  os ovos que, em 
versão mollet, acompanham brioche 
e pancetta no café da manhã, vêm das 
galinhas felizes do eliezer – produtor 
que conversa com suas aves e coloca 
até música para tocar! 

para a dupla de chefs, o maior de-
safio na missão de assumir a cozinha 
do Wood foi justamente definir o ca-
fé da manhã, que acabou se tornan-
do uma das pratas da casa. Até as 
11h, diariamente, o hóspede encon-
tra no bufê uma seleção variada de 
pães caseiros, queijos locais e embu-
tidos sem aditivos químicos, além de 
frutas nativas (muitas, aliás, da pró-
pria horta). isso sem falar nas opções 
à la carte de receitas regionais, como 
a cuca e a fortaia. o conceito de slow 
food, nesse caso, é seguido à ris-
ca: quem, por qualquer motivo, per-
der o horário do bufê, conta com mini  
breakfast até as 17h. Comida boa, afi-
nal, é para ser aproveitada, comparti-
lhada e, por que não, postada nas re-
des sem pressa nem obrigação.

ComINg sooN 
Há planos para organizar um feira de rua em 
frente ao Wood, com produtores regionais e 
produtos feitos na cozinha da próprio hotel, como 
geleias e fermentados. outra iniciativa é convidar 
os hóspedes a acompanharem o chef marko 
em feiras e propriedades locais, terminando a 
experiência com um piquenique.

O subchef markO culau é respOnsável pelO dia a dia 
na cOzinha dO WOOd lOunge bar & restaurante

O café da manhã é servidO até as 11h nO 
fOrmatO bufê e depOis, até as 17h, empratadO

gourmet



23

Ingredientes 

orgânicos 

e regionais 

movem o menu 

sazonal do 

chef Bellora
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pintxO mata de araucárias: 
uma das entradas mais 

pedidas dO menu, ideal para 
cOmpartilhar.
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U m  p r o j e t o

conversa

“Singular em todos os sentidos” é como Ricardo 
Peccin define o Wood Hotel. Engenheiro civil, ele é  
responsável pelo projeto arquitetônico do empreendi-
mento e também pelo design de interiores. Nesse de-
safio, ele contou com a parceria de Marlene Peccin,  
que liderou a escolha de tecidos, mobiliário, objetos 
de decoração e obras de arte. A singularidade a que 
se refere Ricardo começa com o fato inovador de não 
haver uma recepção propriamente dita e envereda pe-
lo ambiente jovem e descontraído, que se reflete na 
arquitetura, sem deixar de lado a inspiração europeia 
tão característica de Gramado. Nesse contexto, a pro-
tagonista incontestável é sempre ela: a madeira.

Responsáveis pela arquitetura e 
pelo design de interiores do Wood 
Hotel, Ricardo e Marlene Peccin 

falam sobre a influência da madeira 
e outros elementos regionais 
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conversa

Como a madeira definiu o projeto do 
Wood Hotel?
Ricardo: A madeira é o centro de tudo, 
afinal está no nome. É também meu 
material preferido para trabalhar, 
por ser natural, muito lindo, de ma-
leabilidade. Como estamos em uma  
rua secundária, era preciso chamar 
a atenção e para isso empregamos a 
criatividade. Usamos a madeira den-
tro de um conceito de design.
Marlene: A madeira ainda é o ele-
mento que mais aproxima o homem 
da natureza, remetendo ao aconche-
go, ao calor do fogo, a um cheiro pe-
culiar. Tem ainda a robustez da sua 
textura, que pode ser ao mesmo tem-
po rude ou suave, exigindo muito dos 
sentidos. Nossa memória está reple-
ta de todas as coisas boas que a ma-
deira proporciona, e foi nisso que ba-
seamos o projeto.

Como a questão da regionalidade foi 
empregada no projeto, já que valori-
zar produtos de origem gaúcha é um 
dos pontos fortes do Wood Hotel? 
Marlene: No Rio Grande do Sul e es-
pecialmente em Gramado, a madeira 
sempre esteve muito ligada à arqui-
tetura, aos móveis e aos utensílios 
por conta de nossa ascendência eu-
ropeia e indígena e da nossa grande 
quantidade de florestas e campos. 
Além da madeira, usamos elemen-
tos das florestas nos tecidos e a lã 
da ovelha em obras de arte. Procu-
ramos artistas regionais que nos 
trouxessem sua arte através dessa 
linguagem natural (veja mais sobre 
eles e suas obras no box). Sempre 
que tivermos oportunidade de expor 
peças de nomes locais, mesmo que 
temporárias, vamos em busca.  

Quais foram as referências e influên-
cias utilizadas? 
Ricardo: A parte externa foi inspirada 

 Tive a coragem de usar um 

pouco de madeira com cores vivas 

para chamar a atenção e inovar 

R i c a R d o  P e c c i n
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Ilustração Árvore da HospItalIdade, de 
renan santos, na entrada do Wood Hotel
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 a madeira 

é o elemento 

que mais 

aproxima o 

homem da 

natureza 

M a R l e n e  P e c c i n

na arquitetura da cidade de Whistler, 
no Canadá. Lá, observei que há muito 
uso de madeira tonalizada em cores 
vivas, porém em tons mais lavados, 
criando contraste com a neve. Tive a 
coragem de usar um pouco disso no 
Wood Hotel como um item que cha-
ma a atenção e inova. 

Qual é, na sua opinião, o maior des-
taque do projeto do Wood Hotel?  
Marlene: O que faz o Wood é o todo. 
Tudo foi “costurado”, uma coisa de-
pende da outra. Temos várias formas 
de expressão na madeira, há tam-
bém o musgo natural servindo de ar-
remate em colunas e espelhos, te-
mos lã em banquetas e tapeçaria, 

1 .  obra em porcelana 
camInHos e Fragmentos, 
da artesã neka parmegIanI
2. o mobIlIÁrIo do lounge 
acompanHa a vIbe do Hotel
3. acomodação da 
categorIa Wood suIte

2

1

3
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algodão em tapetes, um elevador 
criativo, um forro com diferentes 
cortes de madeira, uma parede ver-
de, uma luz intimista, um perfume 
de canela e cedro...

Qual é o maior desafio em conciliar 
as necessidades de um hotel com um 
projeto de qualidade? Como tornar 
funcional e bonito ao mesmo tempo? 
Ricardo: Sentimos muito as ques-
tões que envolvem o plano de pro-
teção contra incêndio, por exemplo. 
Como integrar extintores e manguei-
ras, além do próprio ar-condiciona-
do, de forma harmoniosa ao proje-
to estético? Tentamos deixar o mais 
discreto possível, pois são “males” 
necessários.
Marlene: Sempre que se tem um “de-
lírio” de inovar, vem a dúvida: “é um 
hotel, muito uso, muita gente, será 
que resiste?”. Aí vem a adaptação pa-
ra a praticidade, sem perder a essên-
cia da ideia. Às vezes, dá uma dorzi-
nha em ter que abrir mão de algo pela 
funcionalidade, mas sempre acaba 
dando certo. Também temos na nos-
sa filosofia que a qualidade está no 
serviço e, portanto, arquitetura deve 
se adaptar ao serviço.

Quais são os próximos planos para o 
Wood Hotel?
Ricardo: Estamos construindo o 
Wood Residencial by Casa da Monta-
nha em um terreno vizinho ao hotel, 
um prédio com apartamentos mo-
biliados e atendidos pelos serviços 
do grupo Casa da Montanha. Nesse 
projeto, busquei sair um pouco das 
linhas retas, criando movimento tan-
to na vertical, com telhado em cas-
cas, e na horizontal, com sacadas le-
vemente curvadas. Isso sem perder 
o nosso estilo tradicional de constru-
ção (leia mais sobre o Wood Residen-
cial na página 32).

conversa

os artistas 
e suas obras
Heloísa Crocco (designer e artesã):  
assina o Topomorfose, painel texturizado  
de madeira acima da lareira do lobby

Inês Schertel (artista plástica):  
confeccionou a Tapeçaria Xucra, peça feita  
de lã e localizada próxima à adega 

Neka Parmegiani (artesã): autora de Caminhos 
e Fragmentos, obra exposta junto à biblioteca e 
composta com pratos de porcelana pintados à mão

Renan Santos (ilustrador): criou a ilustração à mão 
livre Árvore da Hospitalidade no chão da entrada

Valentina Peccin (designer): desenvolveu as 
estampas de paredes, enxovais, portas dos 
apartamentos e almofadas 

Patrícia Peccin (artista plástica): produziu os 
quadros dos apartamentos, inspirados nas 
construções da Gramado de antigamente

Aristeu Pires (designer): projetou as  
cadeiras do Wood Room, batizadas de Camila,  
e a poltrona Ana, do Lounge

paInel 
texturIzado 
topomorFose, 
da desIgner e 
artesã Heloísa 
crocco
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• 17 a 19 de Maio 
Chef: Carlos Kristensen 
(Um Bar&Cozinha – Porto Alegre, RS)
Filme: Mamma Mia – Lá Vamos Nós  
de Novo (2018), sequência do primeiro  
Mamma Mia, repleto de canções do ABBA, com 
Pierce Brosnan, Meryl Streep, Andy García e 
Amanda Seyfried

• 16 a 18 de agosto 
Chef: Leonardo Paixão 
(Glouton – Belo Horizonte, MG)
Filme: A Bela e a Fera (2017), adaptação 
live action do clássico conto de fadas, 
com Emma Watson e Dan Stevens

• 4 a 6 de outubRo 
Chef: Biba Fernandes (Chiwake – Recife, PE) 
Filme: O Retorno de Mary Poppins (2018), 
sequência do clássico de 1964, com 
Emily Blunt e Meryl Streep

Já virou tradição em Gramado: em da-
tas selecionadas ao longo do ano,  
chefs convidados vêm ao hotel Casa da 
Montanha para preparar jantares ins-

pirados em filmes, que também servem de te-
mática para uma série de eventos durante um 
fim de semana.

A programação do Cine Gourmet começa 
sempre na noite de sexta-feira, com degusta-
ção de vinhos no bar do hotel. Na noite de sá-
bado, é servido coquetel de boas-vindas elabo-
rado pelo chef convidado.

O filme é exibido e, depois, o chef conduz um 
bate-papo sobre como a história inspirou o jan-
tar a ser servido logo em seguida, harmonizado 
com vinhos. A temática cinematográfica se es-
tende à decoração do hotel e também às inter-
venções artísticas, com atores interpretando ce-
nas do filme em questão. Os jantares acontecem 
no restaurante La Caceria, especializado em car-
nes nobres e de caça. Todos os participantes do 
Cine Gourmet ganham de presente um prato pin-
tado à mão, com uma representação do filme-te-
ma. Todas essas atividades estão incluídas em 
um pacote de preço fixo.

Confira a programação de 2019:

cine gouRMet
Quanto:  R$ 280 por pessoa + 10% de serviço (somente o 
jantar do sábado)
onde:  Hotel Casa da Montanha - Avenida Borges de 
Medeiros, 3.166, Gramado, RS
Mais informações e reservas: (54) 3295-7575
reservas@casadamontanha.com.br 
www.casadamontanha.com.br

Muito além da

Cine Gourmet convida chefs 
do país inteiro para eventos 
gastronômicos inspirados 
em musicais da Broadway no 
hotel Casa da Montanha

da casa

mamma mIa – lÁ vamos nós de novo
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insider

Ateliês 
O ateliê da Rita Gil (facebook.com/rita.gil.98) não é 
aberto ao público, mas nada como um telefonema 
para ela abrir as portas da sua sala de exposição. Ali 
estão obras como Caderno de Medidas, vestidos que 
sua mãe confeccionou na década de 1970, e a coleção 
Cabeças. Também gosto muito do ateliê do Bino 
Ferreira (binoferreira.com.br), que trabalha com ferro 
e faz peças para jardins, luminárias e esculturas.

Nascida e criada em Gramado, a turismóloga 
Tela Tomazeli, que edita a revista online gramadomagazine.com.br, 

compartilha seus programas favoritos na região 

Passeio nas 
colônias
Partindo da Praça das 
Etnias, o ônibus Princesinha, 
da década de 1950, faz 
três tours temáticos que 
levam para visitar pequenas 
propriedades coloniais de 
famílias alemãs e italianas. 
Plantações, refeições fartas 
e belas paisagens são 
algumas das atrações pelo 
caminho. Também dá para 
fazer o passeio por conta 
própria, de carro ou bicicleta 
(as estradas são boas, 
algumas asfaltadas). 
agroturismogramado.com.br

ônibus Princesinha
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Baladinha
Uma vez por mês, o restaurante 

Magnólia, em Canela, realiza a 
Baladinha do Mag, com strobo e 

tudo. O DJ Cagê Lisboa toca 
só músicas da época 

do vinil. Gosto de 
ir jantar e ficar 
para a reunião 

dançante.
R. Dona Carlinda, 255, 

magnoliacanela.com.br

Compras
Gosto da Jazzmine 
Gramado (Av. Borges 
de Medeiros, 2.123) 
para roupas casuais e 
da Gaudério Adventure 
(Av. das Hortências, 
2.040), que tem as 
melhores marcas para 
quem é fã de aventura.

Bicicleta
Os postos de informação 
turística Concierge Gramado 
oferecem aluguel de bicicleta 
para passeio. As ruas da 
cidade são tranquilas para 
pedalar, basta que você 
tenha atenção. Se for fazer a 
travessia Gramado-Canela, 
a recomendação é utilizar 
a calçada. O bairro Planalto 
possui ciclovia que passa 
pelo Lago Negro.

Comidinhas imperdíveis
> Apfelstrudel com nata e chá de maçã do  
Castelinho Caracol (Estrada do Caracol, km 3,  
Canela, castelinhocaracol.com.br)

> Croissant com morango e chocolate da Casa  
da Velha Bruxa (Av. Borges de Medeiros, 2.738)

> Paella do Bistrot Pastasciutta  
(Rua Coberta, bistrotgramado.com.br)

> Pipoca com chocolate da Caracol  
(Rua Coberta, caracolchocolates.com.br)

> Pipoca de algodão-doce da Gourmet Popcorn  
(junto ao Palácio dos Festivais, gourmetpopcorn.com.br)

> Drágeas licorosas da Prawer  
(Av. Borges de Medeiros, 3.709, prawer.com.br)

lago negro

PiPoca de algodão-doce 
da gourmet PoPcorn
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sua casa no estilo Wood
Está em fase de construção o Wood Residencial by Casa da Montanha, em terreno próximo ao Wood 
Hotel, em Gramado. Muito bem localizado, o empreendimento fica na movimentada Av. Borges de 
Medeiros, principal da cidade. Com projeto também assinado por Ricardo Peccin, o prédio contará com 
16 apartamentos de até três suítes, variando entre 103 m2 e 132 m2. Na planta, estão previstos cozinha 
integrada com churrasqueira, living com lareira e sacada, além de duas vagas de garagem. O diferencial 
fica por conta da mobília fixa planejada na cozinha, nos banheiros e na lavanderia, além de roupeiros nos 
dormitórios, tudo desenvolvido pela empresa de móveis de alto padrão Bontempo. O serviço de camareira do 
Hotel Casa da Montanha será opcional e os moradores poderão ter acesso direto ao vizinho Wood Hotel. As 
unidades já estão disponíveis para venda. wood.imobiliariacasadamontanha.com.br
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lifestyle

Na Monã, nascem 
as tábuas de 
araucária usadas 
no Wood Hotel. 
Na propriedade 
de Canela, os 
visitantes podem 
participar de 
experiências 
gastronômicas, 
atividades na 
natureza e até 
passar noites 
de sossego

madeira
A força da
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Um pedaço de madeira não é só um pedaço de madeira. Pelo menos 
não aos olhos do empresário e artesão Daniel Castelli, nascido em 
Porto Alegre e morador de Canela há 30 anos. Nas mãos dele, qual-
quer tronco vira obra de arte em forma de tábuas ao mesmo tempo 

rústicas e sofisticadas. São dele as peças de araucária que embelezam as re-
ceitas servidas no restaurante do Wood Hotel e que recepcionam os hóspedes 
com mimos de boas-vindas nos quartos. Madeira, afinal, é a alma do Wood. 

Piquenique servido na Monã
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lifestyle

A marcenaria de Daniel fica loca-
lizada em uma propriedade rural de 
130 hectares, a dez minutos do cen-
tro de Canela. Depois que se atra-
vessa uma estradinha de terra, o si-
nal de internet não pega mais. E não 
faz falta alguma. A natureza aqui é 
quem manda. Estamos na Monã, que 
é muito mais que o ateliê de Castelli: 
é sua casa e é também onde ele rece-
be hóspedes para dormir e visitantes 
para almoçar nos finais de semana. 

Tudo começou em 2005, quan-
do coincidentemente Daniel com-
prou o mesmo sítio onde acampou 
como escoteiro quando era crian-
ça. Inicialmente, a terra serviu como  
campus para a escola de hotelaria da 
família Castelli. Há dois anos, porém, 
o foco em entretenimento e lazer tam-
bém foi abraçado, com a ideia de ser 
uma hospedaria em clima de “sinta-se 
em casa”, de servir gastronomia orgâ-
nica com produtos da própria horta e 
de sediar eventos intimistas. “A ideia é 

proporcionar experiências rurais sem 
que os visitantes precisem abrir mão 
do conforto”, resume Castelli. O nome 
Monã é uma homenagem apropria-
da ao deus criador do mundo segun-
do a mitologia dos índios tupis-gua-
ranis, que acreditavam em uma terra 
sem males.

Em mEio à naturEza
Entre as experiências que os visitan-

tes podem ter na Monã estão as trilhas 
na mata, que somam quatro quilôme-
tros e meio de extensão, e as oficinas, 
que abordam temas como pães de fer-
mentação natural, charcutaria, ioga e 
confecção de tábuas. 

Já aos sábados, domingos e feria-
dos, os almoços demandam reserva e 
podem acontecer no casarão, no po-
mar, em volta do fogão a lenha... Da co-
zinha comandada por Daniel e a espo-
sa Aline, saem especialidades como o 
churrasco gaúcho e a polenta de milho 
crioulo plantado ali. Mas não há menu 
fixo, já que tudo depende da disponibili-
dade de ingredientes. A refeição come-
ça com entradinhas, como charcutaria, 

a Monã ocuPa uMa ProPriedade de 130 hectares; grande Parte das 
atividades e das construções se concentra ao redor do lago
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queijos e pães produzidos na região e 
pode terminar com “bolo da vovó” ou 
sagu de laranja, além de café passa-
dinho na hora. Aos domingos, aconte-
ce o Monã Brasa & Blues, com banda 
afinadíssima ao vivo. Quem quiser uma 
experiência ainda mais imersiva, pode 
reservar uma das acomodações dispo-
níveis para pernoite – algumas contam 
até com fogão a lenha. 

Isso tudo aliado à marcenaria ar-
tesanal, dom que Daniel desenvolveu 
ajudando o tio carpinteiro. “A madei-
ra, para mim, está associada à afetivi-
dade, assim como a comida”, diz. Pa-
ra o Wood Hotel, foram talhadas cerca 
de 60 tábuas usando araucárias doen-
tes da própria Monã. Em seu ateliê, ele 
também utiliza madeira de demolição, 
garimpa peças descartadas por defei-
to ou recorre a uma fazenda de plan-
tio sustentável. Com isso, agrega valor 
a pedaços que não valem para móveis, 
por exemplo, como troncos tortos e fu-
rados. “Quanto mais diferente e mais 
marcas tiver a madeira, melhor. Ao fa-
zer uma tábua, respeito o desenho e 
as características de cada tronco”, 
explica Castelli. A natureza, afinal, é 
quem manda na Monã.

1. tábuas 
Produzidas Por 
daniel castelli

2. alMoço no PoMar
3. coMida feita no 
fogão a lenha é a 

esPecialidade 
da Monã

4. Marcenaria onde 
daniel castelli 

Produz suas 
tábuas
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Dicas selecionadas a dedo pela equipe do Wood 
Hotel para provar o melhor da gastronomia local

ONDE COMER EM

Gramado e Canela

tips

BÊRGA MÓttA 
Não é um simples restaurante: você vai 
curtir um passeio no Ecoparque Sperry, 
localizado no Vale do Quilombo. De quebra, 
saboreia uma deliciosa comida caseira feita 
com ingredientes frescos e locais. Não deixe 
de aproveitar as cachoeiras! @berga_motta

CiAO 
Pizzas para comer com a mão em uma das 
galerias mais badaladas da cidade, o Largo 
da Borges. Elaboradas com farinha importada 
de Nápoles, cumprem uma série de regras 
para serem consideradas a autêntica pizza 
napolitana. @pizzeriaciao

pER VOi 
Você vai ser atendido por toda a família do 
começo ao fim. Com simpatia e simplicidade 
em cada detalhe, esta casa de rodízio de 
massas e galetos é uma das mais completas 
representações da culinária típica da Serra 
Gaúcha. @pervoigramado

LA CACERiA 

Especializado em caças e cortes de carnes 
nobres (como o javali da foto ao lado), fica 
dentro do Hotel Casa da Montanha, que por si só 
já vale a visita. Prepare-se para uma experiência 
gastronômica em um ambiente sofisticado e 
acolhedor. Dica: chegue antes e curta o clima do 
El Perro Bar. @lacaceriagramado
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tABERNA MF 
É quase um templo 
cervejeiro! São 50 
torneiras de diferentes 
estilos de cervejas 
artesanais, a maioria 
fabricada em Gramado 
pelo mestre cervejeiro e 
dono do lugar. @tabernamf

tORO 

Ambiente alto-astral, bar sensacional e os melhores 
hambúrgueres da cidade! Surgiu da paixão de amigos 
gaúchos pela carne feita na brasa, com fogo e sal. 
Toca uma playlist incrível e tem apresentações de 
jazz, soul e blues com músicos locais. @torogramado

CONtAiNNER
BistROt 
Em Canela, fica dentro de umas 
das lojas mais conceituais da 
Serra Gaúcha, o Galpão Mãos 
do Mundo, quase em frente à 
Catedral de Pedra. A fachada é 
forrada de contêineres coloridos, 
que já valem a foto. O cardápio é 
bem completo e, entre um pedido 
e outro, você pode ficar de olho 
nas incríveis peças da loja, quase 
todas importadas da Indonésia e 
da Tailândia. @containnerbistrot

BOtECO DO BiLL 
Está a fim de esticar a noite 
em Canela? O Boteco, como é 
chamado pelos locais, traz uma 
programação musical variada 
e ambiente superagradável. 
Diversão garantida! @billdoboteco
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relax

by L’OCCITANE

Descobrir o poder estético da flora 
brasileira no Hotel Casa da Montanha 

O spa da marca L’Occitane au Brésil aposta 
em ingredientes nacionais, como capim-
limão e vitória-régia. Para completar, 
os hóspedes contam ainda com piscina 
coberta, hidromassagem e sauna seca. 
casadamontanha.com.br 

Pedalar uma bicicleta com cestinha de 
lavandas do Petit Casa da Montanha

Assim como os demais hotéis do grupo, 
o Petit Casa da Montanha disponibiliza 
bicicletas gratuitas. O charme fica por 
conta da cestinha de lavandas, que traz um 
toque da Provence para a Serra Gaúcha. 
De quebra, seu pet, que é muito bem-vindo 
no Petit, pode pegar uma carona a bordo! 
petitcasadamontanha.com.br

Para o seu bem-estar
Quatro experiências para você se mimar nos hotéis 
Casa da Montanha em Gramado e Cambará do Sul 

1

2

3 Tomar um banho de banheira com 
cromoterapia no Wood Hotel

Na Wood Suíte, os hóspedes podem relaxar na 
banheira com cromoterapia, técnica que busca 
o equilíbrio entre mente, corpo e alma por 
meio das cores. E fica ainda mais gostoso com 
a Espuma de Banho Lavanda da L’Occitane en 
Provence! hotelwood.com.br

Fazer uma massagem no Parador 
Casa da Montanha (Cambará do Sul)

No único spa da L’Occitane en Provence no 
Rio Grande do Sul, os tratamentos 
incluem massagens, banhos, 
esfoliações, aromacologia e 
muito mais. Tudo isso com 
vista para a incrível paisagem 
de Campos de Cima da Serra. 
paradorcasadamontanha.com.br

Visite a butique 
do Hotel Casa 

da Montanha e leve 
produtos L'Occitane para 
garantir seu momento 

relax em qualquer 
lugar!

4

O spitz alemãO BentO 
(@BentOspitzOficial) 

curtindO uma 
pedalada na 
cestinha de 

lavandas

escalda-pés nO 
spa l’Occitane dO 
paradOr casa da 
mOntanha
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taste

INGREDIENTES
50 ml de gim Tanqueray Ten
150 ml de água tônica
6 folhas de hortelã
1 morango laminado
4 gotas de bitter de laranja infusionado  
com cravo-da-índia
Gelo

PREPARO
1. Escolha uma taça baloon ou de vinho Borgonha ou, 
ainda, um copo grande de 500 ml.
2. Encha com gelo até a boca.
3. Adicione o gim, a hortelã, o morango e a água tônica, 
mexendo com uma colher bailarina ou de cabo longo.
4. Acrescente as gotas de bitter e sirva.

P o r  G u s tav o  W i e s e l
B a r m a n  d o  Wo o d  L o u n g e  B a r  &  r e s t a u r a n t e

A carta de coquetéis do Wood Bar 
Lounge & Restaurante é repleta de 
gim tônicas, o drinque queridinho do 
momento. À base de gim Tanqueray 
Ten, o Wood GT é leve, aromático, cheio 
de cores e sabores. Cai perfeitamente 
em qualquer momento, ressaltando o 
zimbro e o frescor da hortelã. Saúde!

Wood GT

by Tanqueray Ten





2 w o o d  h o t e l  c a s a  d a  m o n ta n h a

WOOD HOTEL GRAMADO

Rua Mário Bertoluci, 48 | Centro | Gramado | Rio Grande do Sul

www.hotelwood.com.br
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