3ª edição do Wine in Búzios: festival que une vinho, gastronomia e cultura
chega à Búzios
De 30 de setembro a 09 de outubro, o balneário recebe um dos maiores eventos
da Região dos Lagos
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A 3ª edição do Wine in Búzios, realizada pelo Grupo Baco, dos mesmos organizadores do
Rio Wine & Food Festival, e Grupo BZ, acontecerá entre os dias 30 de setembro a 09 de
outubro na Cidade da Armação dos Búzios, situada na Região dos Lagos, no Rio de
Janeiro. O local é um dos maiores pontos turísticos do mundo, conhecido por unir
sofisticação, belezas naturais e diversão em um só lugar. Pensando neste cenário, nada
melhor do que conciliar vinho, gastronomia, cultura e conhecimento para o público local e
de fora.
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Serão 10 dias de incríveis experiências no mundo enológico com cursos, workshops,
palestras, almoços, jantares, passeios, degustações, happy hours, menus especiais nos
restaurantes criados para a ocasião, harmonizações, encontros com especialistas e feiras.
Uma das principais atrações será a Feira de Vinhos, que acontecerá nos dias 30/09, 01, 02,
07, 08 e 09/10, na Praça Santos Dumont, das 17h às 23h, sextas e sábados, e aos domingos,
das 16h às 22h. Já no sábado, dia 01/10, o Wine Boat, uma experiência enológica em alto
mar para poucas pessoas que fez sucesso na temporada do Rio Wine Food & Festival,
também navegará em águas buzianas. Outros diferenciais para quem estiver por lá
também são os Wine Sunset e Wine Moon, que promoverão momentos inesquecíveis no
pôr do sol e à luz da lua. Não podendo esquecer os workshops que serão ministrados por
conceituados experts do mercado de vinhos.

Crédito acervo Búzios Convention e Visitors Bureau
Vale ressaltar que esta edição contará com uma participação especial: os apresentadores
e comentaristas Galvão Bueno e Arnaldo Cézar Coelho se juntarão aos idealizadores do
evento, Sérgio Queiroz e Marcelo Copello, para um bate papo descontraído sobre futebol,
Olímpiadas, carreira, e claro, vinhos.

Além disso, o Festival terá a presença de experts, produtores, enólogos, sommeliers e a
participação de hotéis, bares e restaurantes parceiros, que juntos estarão compartilhando
seus conhecimentos no mundo dos vinhos, proporcionando o sumo da enogastronomia.
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E para a temporada, os restaurantes espalhados por toda a cidade se uniram e irão
oferecer o melhor da gastronomia local. Búzios se transformará em um circuito
internacional. Isso porque cada estabelecimento representará alguns dos maiores países
produtores de vinhos do mundo. Como por exemplo Anexo Praia e Tsu simbolizando o
Chile; Bananaland, Picardia e Primitivo -Itália; Bar do Zé - África do Sul; Café Poteño,
Casablanca, Don Juan, San Telmo e Terranova - Argentina; Cais de Gaia - Portugal; Cigalon
- França; La Gare e Nativa - Brasil; Villa Raphael - Espanha.
E não pára por aí. O Wine in Búzios também entende que é imprescindível apoiar
iniciativas sociais e para isso utilizarão a visibilidade que este tipo de evento traz para a
Búzios e contribuirão em ações benéficas para a população. Portanto, será doado 5% do
total arrecadado em vendas de taças da Feira de Vinhos que terá um palco disponível para
apresentações artísticas locais, além de receberem as instituições de cunho sustentável
para a montagem dos stands. Durante a temporada, também acontecerá uma
campanha de arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos ao longo dos 10 dias de
evento. E todas as ações serão administradas pela ECO BÚZIOS, uma instituição que
desenvolve e dá suporte a projetos sociais nas áreas de Cultura, Educação, Esporte e Meio
Ambiente na cidade de Armação dos Búzios.
Agenda:
Feira de Vinhos
Local : Praça Santos Dumont
Datas: 30/09, 01, 02, 07, 08 e 09/10
Horários: 30/09 (sexta), 01/10 (sábado), 07/10 (sexta) e 08/10 (sábado) de 17h às 23h; 02/10
(domingo) e 09/10 (domingo) de 16h às 22h.

Coquetel de abertura
Local: Anexo Bar
Data: 30/09
Horário: 21h às 23h30
Patagônia Wines
Wine Boat
Data: 01/10
Horário: 17h às 18h30
O frescor e exuberância da Argentina a bordo.
- Marcelo Copello
- Patagônia Wines
- Catamarã TourShop
Workshop
Local: Varanda Chez Michou
Data: 01/10
Horário: 19h às 20h30
Rosés do Brasil e do Mundo e o grande "case" Miolo Seleção Rosé
- Adriano Miolo
- Miolo
Jantar Harmonizado
Local: Orange Bistrô (Pedra da Laguna)
Data: 01/10
Horário: 21h às 22h30
Wine Sunset
Data: 02/10
Horário: 17h às 18h30
Wine Night
Local: Pousada Villa da Santa
Data: 05/10
Horário: 20h às 22h30
Workshop
Mendoza, a capital Argentina dos vinhos e o case Penedo Borges.
- Euclides Borges
- Penedo Borges
Local: Anexo Bar
Data: 06/10
Horário: 18h às 19h30
Jantar Harmonizado
Local: Restaurante Primitivo
Data: 06/10
Horário: 20h às 21h30

Workshop
Tintos do Brasil
- Flavio Pizzato
- Pizzato
Local: Adega Golden Market
Data: 07/10
Horário: 18h às 19h30
Jantar Harmonizado
Casa Flora
Local: La Gare (Vila da Santa)
Data: 07/10
Horário: 20h30 às 22h
Workshop
Evento ABS
Desvendando o mundo dos vinhos e espumantes
- Fernando Lima
Local: Primitivo
Data: 08/10
Horário: 16h30 às 18h
Degusta Talk Show
Galvão, Arnaldo, Sérgio e Copello
Bueno Wines
Local: Anexo Bar
Data: 08/10
Horário: 19h às 21h30
Workshop
4 Tons de Branco
- Pedro Melo
- Mistral
Local: Nativa
Data: 09/10
Horário: 16h às 17h30
Wine Moon
Local: Nativa
Data: 09/10
Horário: 18h às 19h30
Serviço Wine in Búzios
Local: Armação de Búzios
Dias: 30 de setembro a 09 de outubro
Horário: 9h às 20h
(22) 92000-5900
https://www.wineinbuzios.com/
@wineinbuzios

Sobre o Grupo BZ:
Há mais de 25 anos atuando nos mercados hoteleiro e gastronômico na cidade de
Armação dos Búzios, o GRUPO BZ é referência entre turistas, moradores e empresários
que frequentam, vivem e investem na cidade. São 8 pousadas, 2 gastrobares e 3
restaurantes, formando um conglomerado de 13 empresas de alto padrão e muito
bem frequentadas por públicos de alta renda e formadores de opinião. Com esta
infraestrutura, o GRUPO BZ é capaz de desenvolver ações exclusivas e oferecer às
empresas oportunidades de negócios e exposição de produtos para os clientes que
frequentam seus estabelecimentos. É neste cenário que o GRUPO BZ busca
contribuir, também, para o desenvolvimento da cidade, auxiliando na fomentação do
turismo através de eventos.
Sobre o Grupo Baco:
O Grupo BACO Multimídia, organizador do Rio Wine and Food Festival, é uma empresa
de comunicação,consultoria e inteligência de mercado que tem na geração de conteúdo
e nos eventos sua plataforma de atuação. É responsável pela edição da revista BACO,
do Anuário Vinhos do Brasil, entre outros produtos editoriais, além de uma série de
eventos no Brasil e no exterior. Destaque para Grande Prova Vinhos do Brasil, maior
e mais respeitada prova de avaliação às cegas de vinhos brasileiros disponíveis no
mercado. Esse portfólio faz do Grupo hoje ser o maior player da área de mídia,
publicações,
eventos e consultoria na área de vinhos(não comercializamos vinhos) no país.
Mais informações:
Luisi Valadão - luisi@lupa.inf.br / (21) 993119733
Raquel Malafaia - raquel@lupa.inf.br / (21) 96582-2090
Rafaela Peres - rafaelaperes@lupa.inf.br / (21) 98034-5500
http://lupa.inf.br/

