COM
PLE
TO
A gente tem
tudo para o
SEU EVENTO.
DESCUBRA

HOTÉIS

UM LUGAR:

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA
A qualidade e a preocupação com cada detalhe e cada
necessidade que você possui para realizar o seu evento têm
origem. Há 39 anos a Rede Dall’Onder oferece experiências únicas
para quem visita, se hospeda e realiza negócios na Serra Gaúcha.
Em nossos quatro hotéis, somos centenas de pessoas apaixonadas
por receber e proporcionar todas as soluções que o seu evento
necessita.
Quando você escolhe o Dall’Onder, além de uma ampla estrutura
e modernos Centros de Eventos, também recebe hotéis sem igual,
com piscinas, restaurantes, espaços para recreação e tudo o que
participantes e acompanhantes precisam.
Além disso, nosso entorno é de tirar o fôlego. Atrativos culturais e
de entretenimento que vão dos esportes de aventura, passando por
atrações infantis, vinícolas e belas paisagens prometem transformar
eventos e viagens de negócio em experiências inesquecíveis.
Por isso, estar no Dall’Onder é estar completo.

MUITO
PARA SE
VIVER
O encanto começa na imagem.
O engajamento se fortalece na
tranquilidade. Realizar eventos na
Serra Gaúcha é promover experiências
inesquecíveis. Ótimos centros de
eventos se entrelaçam a um entorno
encantador, repleto de vinícolas,
restaurantes, atrativos infantis,
aventuras radicais e a hospitalidade
típica dos descendentes de europeus
que chegaram na região há mais de
100 anos.
Aqui têm eventos e muito para se
viver o ano todo.

Dall’Onder
Viagens e
Turismo

A Serra
Gaúcha
oferece
negócios e
lazer para
todos os
públicos.

Passeio do Que
Tal de Bike?, da rede
Dall’Onder

Você pode adquirir diretamente
com a gente seus passeios turísticos
utilizando a estrutura Dall’Onder
Viagens e Turismo, a agência oficial
da Rede de Hotéis Dall’Onder.
CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS
PROGRAMAÇÕES.

TOUR NO VALE DOS VINHEDOS

ROTA CANTINAS HISTÓRICAS

CAMINHOS DO VINHO E PISA

VALE DOS VINHEDOS

CAMINHOS DO ESPUMANTE

MARIA FUMAÇA E EPOPÉIA ITALIANA

CAMINHOS DE PEDRA

TURISMO DE AVENTURA

CAMINHOS DE PEDRA ENOLÓGICO

VINHOS DE PINTO BANDEIRA

PARQUE DA OVELHA

CITY TOUR NA CAPITAL DO VINHO

ROTA DOS ESPUMANTES

CICLOTURISMO

DALL’ONDER GRANDE HOTEL

DALL’ONDER
GRANDE HOTEL
Situado no corredor enogastronômico
de Bento Gonçalves, a menos de 1
quilômetro do Parque de Eventos de
Bento Gonçalves (Fundaparque) e a 1,5
quilômetros do Centro da cidade.
O hotel possui 4 centros de eventos
climatizados que comportam quase
2000 pessoas de forma simultânea, para
pequenos, médios e grandes eventos.
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TODO

CENTRO DE EVENTOS

MALBEC
Tecnologia, beleza e comodidade para até
900 pessoas em formato auditório, podendo
ser dividido em 3 ambientes diferentes ou
usado de forma integrada.

PÉ DIREITO

AUDITÓRIO

ESPINHA
DE PEIXE

ESCOLAR

U C/MESAS

ESTRUTURA
Luminotécnica l Ar condicionado e aquecimento central
Internet Wireless | Conforto acústico l Entrada interna e externa
Versatilidade de composições.

U C/CADEIRAS

BANQUETE

COQUETEL

SALÃO
CARMENÉRE

CENTRO DE EVENTOS

CARMÉNÈRE
Possui acesso independente pela parte
frontal do hotel e é composto pelos Salões
Carménère e Assemblage, podendo receber
até 500 pessoas em formato auditório.

SALÃO
ASSEMBLAGE

4,4

3,4

500

-

100

-

PÉ DIREITO

AUDITÓRIO

ESPINHA
DE PEIXE

180

-

80

-

90

-

318

-

600

-

ESCOLAR

U C/MESAS

ESTRUTURA
Ar condicionado e aquecimento central l Luminotécnica
Internet wireless l Conforto acústico l Entrada interna e externa
Amplos espaços para exposições e áreas de apoio.

U C/CADEIRAS

BANQUETE

COQUETEL

CENTRO DE EVENTOS

SAUVIGNON
Funcional e dinâmico, com capacidade
para até 400 pessoas, é composto pelos
salões Chardonnay e Sauvignon (que possui
palco móvel), além de Sala de Imprensa.
ESTRUTURA
Luminotécnica l Ar condicionado central l Internet Wireless
Espaços de apoio l Ampla versatilidade e composição de salas.
SALÃO
SAUVIGNON

SALÃO
CHARDONNAY

-

14,9 X 11

2,5

2,6

400

160

DIMENSÃO

PÉ DIREITO

AUDITÓRIO

70

50

80

60

50

40

60

45

220

80

ESPINHA
DE PEIXE

ESCOLAR

U C/MESAS

U C/CADEIRAS

BANQUETE

AUDITÓRIO

ESPINHA
DE PEIXE

ESCOLAR

U C/MESAS

U C/CADEIRAS BANQUETE

DIMENSÃO

PÉ DIREITO

SALA A

15 X 7,35

2,7

100

45

50

30

35

-

SALA B

9,5 X 5,4

2,7

35

15

20

18

20

-

SALA C

10,7 X 5,4

2,7

40

20

24

20

20

-

SALA D

10,9 X 5,4

2,7

35

15

20

20

20

-

SALA E

13 X 6,2

2,7

60

40

44

26

30

-

SALA F

7,2 X 7,5

2,7

30

12

18

16

15

-

SALA G

3,5 X 6,1

2,7

-

-

-

-

-

14

SALA H

7,2 X 7,5

2,7

30

15

16

28

12

-

CENTRO DE
EVENTOS

PINOT

Adaptável e ideal para reuniões e eventos
de pequeno e médio porte, com privacidade
e o máximo em serviços. São 8 salas que
juntas comportam até 320 pessoas.

ESTRUTURA
Ar condicionado e aquecimento central l Luminotécnica
Internet wireless l Conforto acústico l Entrada interna
Amplos espaços para exposições e áreas de apoio.

ACONCHEGO

E HISTÓRIA
O Dall’Onder Grande Hotel é daqueles
lugares onde se sente a energia e o peso
da história assim que se entra. Com 260
apartamentos é um dos maiores e mais
tradicionais hotéis do Rio Grande do Sul.

MODERNIZAÇÃO
Totalmente revitalizado, teve apartamentos
modernizados, ampliação de piscinas, áreas
de recreação, fitness e ambientes sociais,
como restaurantes e recepção.

PISCINA
TÉRMICA

ESPAÇO
SAUNA

ESPAÇO
FITNESS

Uma das mais
modernas piscinas do
setor hoteleiro no Brasil,
conta com sistemas
de hidromassagem,
caminhos contra a
correnteza, iluminação
com sistema de
cromoterapia e muito
mais.

Ideal para relaxar
em viagens de
trabalho ou de
férias, a Sauna
Dall’Onder é
ampla e moderna,
garantindo
segurança e
as melhores
sensações.

Equipamentos
de ponta para
atividades
aeróbicas e de
musculação,
possui horário
estendido,
ficando aberto
diariamente das
6h às 22h.

Gastronomia

NOSSOS APARTAMENTOS

COMODIDADE:
GALERIA
DALL’ONDER
Anexa ao hotel fica a Galeria
Dall’Onder. O local oferece
serviços de beleza, atrações
gastronômicas, turísticas e de
compras para todas as idades.

Ar condicionado
central
Cofre eletrônico

Secador de Cabelo

Internet Wireless

Frigobar

Telefone

Cama King Size

Bancada de trabalho

TV Digital

Algumas unidades possuem banheira de hidromassagem,
imersão e cromoterapia rápida, além de sacada com vista
privilegiada.

SERVIÇOS
Estacionamento: coberto e fechado, com
serviços de manobrista (não incluso na diária).
Lavanderia: atendimento diário.

CANTINA CABERNET
Ambiente reservado e
aconchegante, localizado no
subsolo do hotel. Serve cardápio
exclusivo, com culinária regional
e possui adega com os melhores
vinhos da região.

RESTAURANTE
DON PÈRIGNON
Com destaque para a gastronomia
contemporânea, é perfeito para
negócios ou lazer, com almoço e
janta em serviço à la carte.

BAR TREBIANO
O típico bar de hotel, serve drinks,
oferece piano bar de segunda a
sábado, acompanhado de lanches e
aperitivos.

Serviço de quarto: para uma estada ainda
mais aconchegante.

CAFÉ DA MANHÃ
Reconhecido pela diversidade e
qualidade, o Café da Manhã Dall’Onder
é uma atração a parte. São mais de
110 itens em estilo colonial, incluindo
alimentos sem glúten e lactose.

APARTAMENTOS
Executivo l Luxo Superior l Suíte Tradicional l Suíte
Executiva l Suíte Presidencial.

DALL’ONDER VITTORIA HOTEL

DALL’ONDER
VITTORIA HOTEL
Bem localizado e com uma arquitetura que
encanta por si, o Dall’Onder Vittoria Hotel é
sinônimo de belas vistas e conveniência.
Próximo a um shopping center e a duas
quadras do Centro de Bento Gonçalves,
possui ótimas soluções para eventos com
salas multiuso e um grande salão em seu
último andar.

CENTRO DE EVENTOS

VITTORIA
Possui amplas e arejadas salas, com acesso
independente e completa estrutura própria
para suporte. Ideal para pequenos e médios
eventos e reuniões, podendo receber até 216
pessoas em suas quatro salas.

TOSCANA

TRENTINO

PIEMONTE

VÊNETO

11,4x21

3,5x7,9

5,8x8,8

6,3x7,5

2,8

2,8

2,8

2,8

110

-

50

42

40

-

28

24

40

-

28

24

44

-

20

18

50

-

25

22

-

14

-

-

DIMENSÃO

PÉ DIREITO

AUDITÓRIO

ESPINHA
DE PEIXE

ESCOLAR

ESTRUTURA
Ar condicionado e aquecimento central l Luminotécnica l
Internet wireless l Conforto acústico l Entrada interna e externa
l Amplos espaços para exposições e áreas de apoio.

U C/MESAS

U C/CADEIRAS

BANQUETE

SALÃO

VITTORIA
Espaço clássico com vista privilegiada, está
localizado no último andar do hotel, ao lado
da piscina. Com piso de mármore e conforto
térmico e acústico, é ideal para formaturas,
casamentos, aniversários e convenções.

TOSCANA

25x14
DIMENSÃO

5
PÉ DIREITO

220
AUDITÓRIO

60
ESPINHA
DE PEIXE

50
ESCOLAR

ESTRUTURA
Ar condicionado central l Internet wireless l Conforto acústico
l Atendimento customizado.

80
U C/MESAS

70
U C/CADEIRAS

170
BANQUETE

ESPAÇO
FITNESS
Possui modernos
equipamentos para
treinos aeróbicos e de
musculação, com horário
estendido entre 6h e 22h.

PISCINA
TÉRMICA

CONVENIÊNCIA

E ELEGÂNCIA
Um prédio design, que une elegância
e comodidade
em
um
ambiente
contemporâneo e agradável. Com 109
apartamentos, o hotel inspira tranquilidade
com seu visual claro e harmonioso,
proporcionando belas vistas, inclusive de
sua piscina no último andar do edifício.

Com design moderno
e atraente, a piscina
do Dall’Onder Vittoria
Hotel personifica a
contemporaneidade do
hotel. O espaço possui
hidromassagem integrada
e vistas incríveis da
cidade.
A área da piscina ainda
possui equipamentos
de jogos para adultos e
crianças.

RESTAURANTE
VITTORIA
GOURMET
Um tempero muito bem acabado
entre os clássicos da cozinha
internacional e o estilo dos chefs
Dall’Onder, sem nunca perder
a autenticidade regional. Com
serviços à la carte, em um ambiente
tranquilo e informal, cada refeição é
uma experiência original.

NOSSOS APARTAMENTOS
Ar condicionado
central

Secador de Cabelo

Cofre eletrônico

Relógio

Frigobar

Internet Wireless

TV Digital

Telefone

Bancada de trabalho

CAFÉ DA MANHÃ
São mais de 100 opções elaboradas
pela confeitaria do hotel em um
grande festival para todos os
gostos. Conta com opções sem
glúten e sem lactose.

GASTRONOMIA
VITTORIA HOTEL

BAR ALPINO
Quem chega ao contemporâneo
hall do hotel no início da noite,
sente a agitação do bar. Com
piano bar, opções de drinks com e
sem álcool, lanches e aperitivos, é
sinônimo de ambiente intimista e de
descontração.

Algumas unidades estão equipadas com mini cozinhas nas
categorias Suíte e Suíte Máster.

SERVIÇOS
Estacionamento: coberto e fechado, com
serviços de manobrista (não incluso na diária).
Lavanderia: atendimento diário.
Serviço de quarto: para uma estada ainda
mais aconchegante.
Hospedagem PET: disponibiliza comedouro,
bebedouro, cama, arranhador para gatos e kit
higiênico básico.
APARTAMENTOS
Executivo l Luxo Superior l Suíte l Suíte Máster.

DALL’ONDER GARIBALDI SKI

DALL’ONDER
GARIBALDI SKI
O mais novo hotel da Rede Dall’Onder está
em uma região privilegiada. Próximo a BR
470, principal acesso a região, no topo de
uma colina histórica de Garibaldi, com vistas
incríveis e um ambiente rico em design e
cultura que não te deixará nunca esquecer
que você está na Capital Brasileira do
Espumante.

SALÃO DE EVENTOS

PERLAGE
Em um local nobre de Garibaldi, com ampla
história e vistas incríveis, fica o Dall’Onder
Garibaldi SKI. O hotel conta com Centro de
Eventos com capacidade para acomodar até
275 pessoas.

25x14
DIMENSÃO

5
PÉ DIREITO

275
AUDITÓRIO

60
ESPINHA
DE PEIXE

50
ESCOLAR

80
U C/MESAS

ESTRUTURA
Ar condicionado central l Internet wireless l Conforto acústico
l Atendimento customizado.

70
U C/CADEIRAS

170
BANQUETE

PISCINA
TÉRMICA
Assim como no Dall’Onder
Grande Hotel, a piscina do
Dall’Onder Garibaldi SKI é
considerada uma das mais
modernas e completas da
rede hoteleira nacional.
Além dela, o espaço é
complementado com um
elegante bar com vista
para a cidade.

DESIGN E ESTILO
EM TODO O HOTEL
Passar pelo hall de entrada do Dall’Onder
Garibaldi SKI é adentrar em um universo de
design e muito estilo. Contemporâneo, alia
os aspectos típicos da cultura vintage local,
materiais da região e estilo marcante. Tudo
isso com a melhor vista de Garibaldi, serviços
e gastronomia impecáveis.

ESPAÇO
FITNESS
Com equipamentos
aeróbicos e de
musculação, o espaço
fitness é o local ideal para
você manter seus treinos
diários durante a viagem.
A sala de ginástica fica
localizada no segundo
piso.

BISTRÔ
ARMANDO
Assinado pelo chef Ciso Balejo,
o bistrô Armando é o novo
restaurante da Rede Dall’Oder,
seguindo o mesmo padrão
dos demais, porém com as
peculiariedades da terra do
espumante. É um amplo
espaço, com mais de 176m².

BAR CHARMAT

SOFISTICADO
E INFORMAL

Com a temática de espumante, o
Bar Charmat, além de bons drinks e
cafés, serve ao hóspede excelentes
pratos e lanches. O bar fica
localizado ao lado da recepção e do
restaurante.

SKI LOUNGE
Com acesso interno e externo, o
Lounge asti possibilita a degustação
bons vinhos e drinks, contemplando
uma excelente vista para a cidade
e para a piscina do Dall’Onder SKI.
É o local ideal para happy hours ou
uma descontração ao final da tarde.

NOSSOS APARTAMENTOS
Ar condicionado
central

Secador de Cabelo

Cofre eletrônico

Relógio

Frigobar

Internet Wireless

TV Digital

Telefone

Bancada de trabalho

SERVIÇOS
Estacionamento.
Lavanderia: atendimento diário.
Serviço de quarto: para uma estada ainda
mais aconchegante.
Hospedagem PET: disponibiliza comedouro,
bebedouro, cama, arranhador para gatos e kit
higiênico básico.
APARTAMENTOS
Executivo l Luxo Superior l Suíte l Suíte Máster.

CASES DE
SUCESSO
Conheça empresas que já viveram
a experiência Dall’Onder.

CONGRESSO BRASILEIRO
DE GENÉTICA MÉDICA
Salão Malbec

700 participantes

LOJAS
QUERO-QUERO

Salão Malbec
700 participantes

MEETING
TODESCHINI

Salão Malbec
600 participantes

CERVOSUL

Salão Malbec + Carménère
1000 participantes

12º ENCOR

Salão Malbec
700 participantes

HOTÉIS

WWW.DALLONDER.COM.BR
CENTRAL DE RESERVAS

0300 147.3000

/DALLONDERHOTEIS

/DALLONDER-HOTEIS

