
Vinhos franceses, 
cervejas checas e o 

puro malte do uísque 
escocês. Rotas temáticas 
brindam o turista com 

doses extras de glamour 
em cenários tão idílicos 
quanto etílicos. Salut!

Por Heloísa Cestari

Rotas inebriantes

Roteiros, 
Inebriantes
pela europa
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As sofisticadas rotas turísticas ligadas à 
degustação de vinhos pela Europa, porém, 
não se atêm apenas à França e atraem 
seletos grupos a Itália, Portugal e Espanha, 
entre outros países. Há ainda quem prefira 
brindar uma viagem ao Velho Continente 
com outras bebidas consideradas sagradas 
por seus apreciadores, como o uísque 
escocês e as cervejas checa e irlandesa.  
Unir paisagens inebriantes com roteiros 
etílicos e gastronômicos tornou-se uma das 
especialidades de algumas agências de 
viagem brasileiras, que colocam tudo à  
mesa – e na dose certa – para você fazer 
um passeio dos sonhos. Basta escolher o 
destino, erguer a taça (ou o copo) e celebrar 
os prazeres da vida.

Um brinde a Baco!
Na França, o beabá de Baco começa com 

A de Alsácia, B de Borgonha ou Bordeaux e  
C de Champanhe, regiões onde o vinho ganha 
status de tesouro nacional. Não à toa, os 
vinicultores dessas localidades fizeram  
de tudo para proteger suas garrafas dos 
olhos grandes das tropas alemãs  
durante a Segunda Guerra Mundial. Para 
preservarem seus rótulos mais preciosos, 
chegaram a construir paredes falsas nas 
adegas e as envelheceram com teias de 
aranha. Além disso, enviaram encomendas 
para o destino errado (trocando Hamburgo 
por Homburg, por exemplo), sabotaram trens 
carregados de vinho e fizeram de tudo para 

ão por acaso, Baco – ou Dionísio, para os 
gregos – é, ao mesmo tempo, o deus do 
vinho e da luxúria. Desde a antiguidade, o 
processo de fermentação da uva vem sendo 
aprimorado, conferindo à bebida atributos 
divinos, em todos os sentidos da palavra. Para 
os franceses, por exemplo, o vinho brinda a 
arte de bem viver em roteiros que incluem 
degustações em castelos medievais, aulas com 
sommeliers, passeios de bicicleta em vinícolas 
históricas e até spa para tratamentos de beleza 
à base da bebida. 

empurrar as piores safras para os exércitos 
de Hitler. Tudo para resguardar o seu mais 
autêntico patrimônio, que hoje dita o rumo de 
passeios temáticos pelo país. 

Percorrer doucement (lentamente) a 
região da Borgonha de carro, de barco, de 
bicicleta ou até mesmo na cesta de um balão, 

N
Fotolia
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A Borgonha (acima) e seus castelos disputam com a palaciana Bordeaux (abaixo) o 
título de melhor vinho francês. Para os turistas, ambas são ótimas para compras

Shutterstock.com

Bordeaux Tourisme/F. Poincet
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vislumbrando castelos, igrejas e vilarejos 
rodeados de parreirais, confere novo 
significado à expressão “viver bem é a 
melhor vingança”. De quebra, o turista bon 
vivant ainda avista (e adentra) as vinhas 
de Montrachet, Meursault e Pommad, 
responsáveis por alguns dos melhores vinhos 
tintos e brancos secos do mundo. 

É lá, na cobiçada região da Côte de 
Beaune, que funciona o Spa Bourgogne 
Vignes et Bien-Être, que recorre aos 
benefícios da uva e do vinho para tratar  
da saúde e, principalmente, da pele. O  
menu de tratamento é apresentado à la 
carte, em ambiente propício ao relaxamento, 
com iluminação suave e aromas sutis de 
óleos essenciais. 

Com o corpo revigorado, é hora de 
seguir para o centro de comércio de vinhos 
de Beaune ou para a mítica Rota dos Grand 
Crus – a categoria top de linha dos vinhos 

na França -, que vai de Dijon a Santenay. 
Com 102 appellations e 33 grand crus 
(divididos em tintos, brancos e rosés), a 
Borgonha é a Meca dos devotos de Baco. Em 
Beaune, a bebida está por toda parte: no 
Museu do Vinho, no antigo Hôtel de Ducs de 
Bourgogne a até em cavernas subterrâneas 
abertas a visitação e degustação de algumas 
especialidades. Neste caso, cabe um 
parêntese: a descida é fácil, mas a subida 
pode se revelar um tanto quanto perigosa 
após alguns goles... Portanto, aproveite, mas 
com moderação.

Também é na Borgonha que se tem o 
privilégio de provar o lendário domaine La 
Romanée-Conti, a elite dos vinhos da região. 
Para se adquirir uma única garrafa, é preciso 
comprar uma caixa de rótulos do vinhedo 
escolhidos pelo proprietário. Se esta não é a 
sua intenção, uma dica: no ano passado, a 
Importadora Expand (adegaexpand.com.br) 

Quem percorre a 
Rota dos Grand 
Crus na francesa 
Borgonha tem 
a oportunidade 
não só de provar 
alguns dos 
melhores vinhos 
do mundo, 
mas também 
vislumbrar 
igrejas, castelos 
e vilarejos 
rodeados de 
parreirais
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A partir de 
Paris, é possível 

seguir a Rota do 
Champanhe, que 
recorta a região 
de Champagne-

Ardenne. No 
caminho, algumas 
estradas vicinais 
à Rodovia A4 são 

margeadas por 
campos coloridos, 

que já fazem  
a viagem valer  

a pena

desembarcou exemplares da safra 2006 em 
São Paulo. Cada garrafa custa R$ 13 mil, e o 
valor pode quadruplicar em dez anos, já que 
o Romanée está entre os vinhos que, quanto 
mais velhos, tornam-se melhores.

O mesmo vale para rótulos de Bordeaux, 
maior “concorrente” da Borgonha, tão 
valiosos que viraram fundo de investimento. 
A Cultinvest Asset Management lançou no 
Brasil o Bordeaux Wine Fund Multimercado, 
recém-fundado em São Paulo. A cota mínima 
para entrar no clube é de R$ 1 milhão – 
convertida em cerca de 65 caixas dos mais 
cobiçados vinhos do mundo – e a 
valorização anual gira em torno de 35%. 

Esses números tornam o vinho  
mais rentável que ouro, ações na bolsa, 
commodities ou qualquer título do tesouro 
nacional. Resultado? Lucro certo e a 
vantagem de, em uma improvável crise, 
afogar as mágoas bebendo o patrimônio.

Route du 
Champagne
Depois de visitar a Borgonha ou 

Bordeaux, nada é mais prazeroso do que 
seguir para Paris, alugar um carro (de 
preferência conversível, no verão) e, da 
capital francesa, seguir pela Rodovia A4 rumo 
à Rota do Champanhe sem se preocupar com 
horários. Não há como se perder: é só seguir 
as placas que sinalizam o trajeto, passando 
por reservas florestais, tavernas típicas, 
castelos suntuosos à beira do Rio Marne e 
cidades medievais intactas. 

As principais paradas são Reims, Epernay, 
Châlons-em-Champagne e Troyes, mas vale 
desviar do percurso pelas estradas vicinais. Em 
algumas delas, desdobram-se recantos que, por 
serem ainda pouco explorados pelo turismo, 
têm charme especial. É o que os franceses 
chamam de crème de la crème da região.

ATOUT FRANCE/Michel Angot
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Símbolo do requinte que marca as 
grandes comemorações há mais de dois 
séculos, o champanhe é o vinho mais 
elaborado que existe. Especialmente nesta 
parte da França, responsável pela produção 
de 250 milhões de garrafas da bebida ao ano. 
Enquanto em outros lugares, a fermentação 
do espumante é induzida por produtos 
químicos em barris lacrados (método 
charmat), em Champanhe, segue-se a tradição 
da remuage, processo inventado pela viúva 
Clicquot, que consiste em deixar as garrafas 
descansarem de cabeça para baixo, por 2 a  
12 anos, virando-as diariamente para  
depositar no gargalo os resíduos de levedura 
que deixam a bebida turva. Um remeur 
(operário que gira as garrafas, pacientemente, 
duas a duas, ao longo de anos) chega a 
manejar 32 mil por dia, ao mesmo tempo em 
que as coloca um pouco mais inclinadas para 
cima. Assim, as leveduras mortas vão, aos 
poucos, sendo levadas ao gargalo. 

Das cerca de cem casas produtoras do 
chamado rei dos vinhos, as marcas mais 
famosas – como Moët & Chandon, Mumm, 
Veuve Clicquot-Ponsardin, Taittinger e 
Perrier-Jouët – oferecem visitas guiadas e 
degustações., Não é incomum cruzar com 
famosos por lá, como a atriz norte-americana 
Scarlett Johansson, que recentemente ilustrou 
uma campanha publicitária da Moët & 
Chandon. Os amantes da l’eau da vie visitam 
os vinhedos, colhem uvas e descem as 
escadarias que levam ao labirinto das caves. 

Uma das propriedades mais bem 
cuidadas é a Pommery, com 17 km de adegas 
no subsolo. Suas galerias, escavadas por 
gauleses da Antiguidade, serviram de escola, 
abrigo e até hospital durante as duas guerras 
mundiais. Hoje, funcionam de aperitivo para 
quem pretende coroar a noite com um jantar 
seguido de hospedagem no hotel-restaurante 
Les Crayères. Além da belíssima paisagem à 
volta, esse château da virada do século 19 

Vinícola entre 
Champagne-
Ardenne e 
Borgonha, na 
França. Diversas 
operadoras 
de turismo do 
Brasil organizam 
roteiros luxuosos 
para quem deseja 
visitar a região 
de carro, de 
barco, de bicicleta 
ou até mesmo  
na cesta de  
um balão 
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Viva o acaso!
 Como toda boa invenção, o champanhe 

surgiu meio por acaso. Por causa do 
subsolo calcário e do clima da região 
francesa, os vinhos em processo de 
envelhecimento acabavam sofrendo uma 
segunda fermentação, caracterizada pelo 
aparecimento das sedutoras bolhinhas que 
definem os espumantes. Os produtores 
faziam de tudo para evitar esse “acidente” 
da natureza, mas nem sempre eram bem-
sucedidos. Até que, no século 17, o monge 
beneditino Dom Pérignon decidiu fazer as 
pazes com os preceitos naturais da região e  
criou o champanhe.

Ousado e bem relacionado com a 
nobreza, ele enviou amostras do que 
chamou de “melhor vinho do mundo” ao 
administrador da cidade e acabou entrando 
para a história como o inventor da bebida. 
É bem verdade que alguns vinicultores 
ingleses já tinham há tempos o hábito de 
colocar vinhos instáveis em barris para 
provocar uma segunda fermentação e a 
dissolução do gás carbônico. Mas isso não 

tira o mérito de Dom Pérignon, que aprimorou 
o processo de champanhização e, sobretudo, 
aperfeiçoou as misturas. 

Foram dele as ideias de combinar os 
três tipos de uva que compõem o espumante 
(as vermelhas pinot noir e pinot meunier e a 
branca chardonnay) e de tampar as garrafas 
com rolhas de cortiça a fim de que o líquido 
não perdesse o gás, além de criar a charmosa 
taça flute. Também é atribuído ao monge o 
exclusivo método champenoise, em que a 
segunda fermentação, a que produz as bolhas, 
ou perlage, se dá na própria garrafa.

Estátua de Dom 
Pérignon na 

mansão Chandon, 
em Epernay, 

onde há caves 
para degustações 

(abaixo).  
Credita-se ao 

monge beneditino 
a criação e 

consolidação  
do champanhe,  

no século 17
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para o 20 já foi propriedade da princesa de 
Polignac. A carta de vinhos, que inclui mais de 
200 tipos de espumantes, presta homenagem 
a Reims, e a experiência torna-se ainda mais 
inebriante em meio à elegância do ambiente. 
Alguns dos quartos chegam a oferecer vista 
para as torres da catedral gótica – e são a 
garantia de que o hóspede poderá se entregar 
às saborosas borbulhas sem a preocupação de 
como irá manobrar o carro depois...  

Outra visita que não deve faltar no 
roteiro são as caves do Champagne Ruinart. 
Construídas no século 1º pelos romanos, essas 
cavernas, transformadas mais tarde em 
adegas, são as únicas oficialmente 
reconhecidas como monumentos históricos.

Na Avenue de Champagne, em Epernay, 
também vale visitar as caves da Maison 
Mercier – a marca mais vendida da França 
– e as adegas da luxuosa mansão Chandon, 
que já hospedou a nata da corte europeia, 
desde Catharina de Médici até o Rei Luís XIV.

Acima, atriz norte-americana Scarlett Johansson, em 
campanha para a Moët & Chandon. Não é raro encontrar 
famosos na vinícola. À direita, garrafas da Veuve 
Clicquot-Ponsardin durante processo de remuage, em 
que ficam de cabeça para baixo de 2 a 12 anos
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Divulgação/Möet & Chandon
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A Santíssima 
Trindade 
Mediterrânea
Para italianos, espanhóis e  

portugueses, tomar vinho e comer (bem) é 
praticamente a mesma coisa. Do norte ao sul 
da Península Ibérica, vigora a santíssima 
trindade mediterrânea, constituída do tripé 
vinho-pão-azeite. A variedade é tamanha 
que vale dar uma olhada no rótulo, mas não 
é preciso ser enólogo para perceber a 
diferença entre um vino da tavola (vinho de 
mesa) barato e um aclamado DOCG 
(Denominação de Origem Controlada e 
Garantida) italiano, eleito anualmente por 
uma seleta comissão degustadora. 

No país da bota, Toscana, Piemonte e 
Vêneto destacam-se entre as 17 regiões 
produtoras por proporcionarem o melhor 
casamento entre a bebida e paisagens de tirar 
o fôlego. A começar pela pacata Montalcino, ao 
sul de Siena, terra das uvas sangiovese, 
usadas na preparação do vinho Brunello. Vale 
subir até a fortezza do século 14, que serve de 
enoteca, e saborear uma taça do vinho 
enquanto se admira a paisagem coberta de 
vinhas e telhados de terracota. 

Se tiver tempo, hospede-se na Poggio di 
Sopra, uma casa de fazenda do século 18, feita 
de pedra e restaurada com todo o requinte. 
Fica no alto de uma colina, em meio aos 

parreirais de uma vinícola nova, porém de 
grande prestígio: a Castello Romitorio, que 
acomoda um máximo de oito hóspedes ao 
custo médio de US$ 5.000 por semana. De lá, 
vale alugar um carro para alcançar outra 
meca toscana da enofilia: Chianti. 

A operadora de turismo Keith Prowse 
(keithprowse.com.br) coloca à disposição três 
modelos de Ferrari para quem deseja 
desbravar a região e seus arredores, 
incluindo cidades como Greve, Radda, 
Castellina, San Gimignano e San Casciano em 
um roteiro de quatro horas embalado pelo 
ronco inconfundível dos motores de um 
“cavalo rampanti”. Os preços partem de € 1.250 
por pessoa e ainda há a possibilidade de 
incrementar o passeio com pernoites em 
pequenos hotéis de luxo ao longo do trajeto.

O roteiro passa pela antiga Via 
Chiantigiana, que liga uma série de cidades 
associadas ao vinho, todas elas repletas de 
castelos medievais, colinas verdejantes e, claro, 
propriedades vinícolas. Entre elas, estão as 
tradicionais Frescobaldi, Antinori e Risoli, além 
do Volpaia, castelo familiar do século 14 que 
brinda o hóspedes com refeições fartas em 
azeites, conservas e outros produtos sazonais 
produzidos pela própria família. Tudo regado 
às melhores safras do vinho Voltaia.

Por € 1.250 por pessoa, é 
possível alugar uma Ferrari 
para desbravar, ao longo  
de quatro horas, cidades 
como  San Gimignano,  
Greve, Radda, Castellina,  
e San Casciano, na italiana 
Toscana. há ainda a 
possibilidade de incrementar 
o passeio com pernoites em 
pequenos hotéis de luxo 
espalhados pelo trajeto

Ao sul da cidade 
de Siena, na 

Toscana (Itália), o 
visitante encontra 
pequenas cidades 

medievais onde 
é possível provar 
vinhos Brunello. 
Visitá-las é um 

espetáculo, ainda 
mais se você 

estiver a bordo 
de um belo carro 

esportivo, como 
uma Ferrari
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Patrimônio 
da Humanidade
Em 1756, o Marquês de Pombal criou a 

primeira região vinícola demarcada do 
mundo: o Douro, terra do adocicado e 
inconfundível vinho do Porto. Sua geografia é 
tão privilegiada que a Unesco tombou a 
região como Patrimônio da Humanidade na 
categoria “paisagem natural”. 

Embora o vinho do Porto seja um ícone 
lusitano, sua criação deve-se a mercadores 
ingleses que, no século 17, adicionaram 
conhaque aos barris de vinho português 
para evitar que a bebida azedasse durante a 
viagem (hoje são usadas aguardentes). Não 
demorou muito para o paladar cair no gosto 
da Terrinha. Hoje, mais de 40 variedades de 
uva, todas elas colhidas no Douro, são 
usadas na produção do vinho.

As principais caves estão em Vila  
Nova de Gaia. É lá, na zona alta do centro 
histórico, que fica o hotel The Yeatman 
(the-yeatman-hotel.com), construído para 
inebriar os amantes da bebida. Além de 
jantares harmonizados por sommeliers, 

Adega do The 
Yeatman (esq.), 
no centro 
histórico de Vila 
Nova de Gaia, 
em Portugal. 
Hotel de luxo 
foi construído 
especialmente 
para os amantes 
de vinho, que 
têm à disposição 
jantares e 
degustações 
(abaixo) com 
a presença de 
sommeliers 
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degustações e uma das mais completas cartas 
de rótulos portugueses do mundo, o lugar 
conta com tratamentos à base de vinho no 
Vinothérapie Spa, onde é possível fazer 
banhos de imersão em barris. De quebra, o 
hóspede pode participar de excursões para as 
refinadas quintas das regiões de Minho, Vale 
do Douro, Dão e Bairrada.

Já na vizinha Espanha, o destaque fica 
por conta do fortificado Jerez, produzido em 
Jerez de la Fronteira e Cádiz. Mas os 
melhores roteiros são feitos nas regiões de 
Rioja e Ribera del Duero, no norte do país. 
Operadoras como a Gouté (goute.com.br) 
organizam viagens para esses destinos na 
companhia de chefs e sommeliers, com 
direito a aulas em cozinhas estreladas.

No rastro 
do puro “Blend”
“O uísque é o melhor amigo do homem, o 

cão engarrafado”, já dizia Vinicius de Moraes. 
Hoje, seu fiel companheiro – e não se trata de 
Tom Jobim – pode ser saboreado em um 

roteiro pelas principais destilarias da Escócia. 
E são muitas. Estima-se que o país conte com 
cerca de cem estabelecimentos do gênero, 
que produzem 30 litros de scotch por 
segundo, totalizando 1.500 marcas. 

Por isso, é prudente definir o roteiro 
antes com quem entende do assunto, pois, 
como diria outro poeta bom de copo,  
Paulo Mendes Campos, tão desagradável 
quanto tomar um bonde errado é tomar  
um bar errado... Para a maioria dos chief 
noser – na tradução, cheirador principal; na 
prática, aquele cara que ganha para avaliar 
a qualidade da bebida e que atrai a inveja 
de muitos embora não tome um único gole 
de uísque enquanto está trabalhando, pois 
usa apenas o olfato –, o paraíso do puro 
malte escocês atende pelo nome de Speyside, 
na região das Highlands. É lá, às margens 
dos Rios Spey e Dee, que a natureza 
conspira para que se atinja a excelência in 
vitro graças à combinação de temperatura 
ideal nos armazéns com o clima favorável 
ao cultivo da cevada e com a fontes de água 
tão limpa que se pode beber da torneira. 

Para começar a viagem etílica pelo 
pedaço, o melhor a fazer é escolher uma das 
oito destilarias de fama internacional 
localizadas na região, como as imperdíveis 
Glenlivet, na cidade de mesmo nome, e 
Glenfiddich, em Dufftown, além da Cardhu, 
em Archiestown. O segredo do puro malte 
colocado no copo por todas essas marcas 
está na água, na qualidade do grão de 

o paraíso do puro malte 
escocês atende pelo nome de 
Speyside, na região escocesa 
das Highlands (esq.). É lá,  
às margens dos Rios Spey e  
Dee, que a natureza conspira 
para que se atinja a excelência 
na produção de uísque  
graças ao clima favorável  
ao cultivo da cevada e às 
fontes de água tão limpa que 
se pode beber da torneira
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Vinho em meio aos campos da Toscana (acima); uísque nas destilarias seculares da 
Escócia (abaixo) e cerveja em um castelo Irlandês (dir.). Escolha  a sua bebida e aproveite 
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Localizado Localizado 
em Mayo, a em Mayo, a 
pouco menos 
de 250 km de 
Dublin, capital 
da Irlanda, 
o castelo de 
Ashford, do 
século 13,
serviu de 
residência 
para a família 
Guinness. 
Não há lugar 
melhor para 
se hospedar e 
provar a stout
mais famosa 
do mundo 
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cevada e na quantidade de turfa empregada 
no fogo. 

Já o uísque misturado (blended) consiste 
no casamento de até 70 maltes, dando origem 
a infinitas variações da chamada “água da 
vida”. Nas destilarias Johnnie Walker, por 
exemplo, um funcionário mescla os maltes e 
prova até que se chegue ao sabor padrão. Se 
você é da turma de Vinicius de Moraes, 
procure a Scotch Whisky Association  
(scotch-whisky.org.uk), em Edimburgo. A 
associação sugere itinerários para diferentes 
áreas da Escócia. Impossível não voltar  
para casa com um cãozinho engarrafado  
a tiracolo...

Vai uma 
cerveja aí?
Adivinhe qual é a população que mais 

bebe cerveja no mundo? Se você pensou na 
Alemanha, errou. A terra da Oktoberfest 
ocupa o terceiro lugar no ranking dos 
beberrões, atrás da Irlanda e da primeiríssima 
República Checa, que apresenta a marca de 
158 litros por habitante ao ano. 

Só para se ter uma ideia, os brasileiros 
não chegam a ingerir um terço do que se 
bebe por lá. E não é para menos. Além de ser 
o berço da famosa pilsener, mãe de todas as 
louras geladas, o país apresenta uma 
infinidade de versões com sabores únicos. 
Tem até spa com banho de imersão e 
cosméticos à base de cerveja. 

Invencionices à parte, vale tomar o trem 
em Praga e seguir até a cidade de Pilsen 
para fazer um tour pela fábrica da Pilsener 
Urquell. Lá, dá para provar a bebida direto do 
barril de carvalho. O percurso dura cerca de 
uma hora e meia. Inventada em 11 de 
novembro de 1842 pelo mestre cervejeiro 
alemão Josef Groll, a Urquell é uma das 
marcas mais celebradas do mundo.

Para quem prefere cervejas mais fortes, 
o roteiro deve seguir até a outra ponta da 
Europa, mas precisamente para Dublin, na 
Irlanda, onde é possível se esbaldar com a 
moreninha Guinness. Foi ali que Sir Arthur 
Guinness elaborou a bebida do tipo stout, 
cremosa e encorpada, com aromas suaves de 
café e caramelo. Basta alguns goles para 
perceber por que os irish pubs vivem lotados 
e viraram mania mundo afora.
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Destilaria nas 
Highlands 
escocesas, onde 
há rotas para 
quem deseja 
provar alguns 
dos uísques mais 
desejados do 
mundo. Ao longo 
dos caminhos,  
há uma série  
de castelos  
para visitar  
e até mesmo  
se hospedar

BritainOnView/Rod Edwards
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Maior 
consumidor 
de cerveja 
do mundo, 
a República 
Checa conta 
até com spas 
onde é possível 
arriscar 
banhos de 
imersão e 
comprar 
cosméticos à 
base da bebida. 
Um deles é 
o Chodovar 
(chodovar.cz), 
na cidade de 
Chodova Plana

Divulgação/Czech Tourism/

RoteirosEtilicos.indd   31 7/4/11   12:43 PM



Rotas inebriantes

32 | ViajeMais LUXO

Se Sir Guinness estivesse 
vivo, muitos entusiastas do chope 
escuro se ajoelhariam a seus pés. 
Tarde demais... Mas é possível ao 
menos sentir-se próximo da 
família hospedando-se no 
luxuoso Castelo de Ashford, do 
século 13, que serviu de 
residência para os Guinness 
durante quase um século. John 
Wayne e Maureen O’Hara, por 
exemplo, se hospedaram no 
Ashford durante as dez semanas 
de filmagem do clássico Depois 
do Vendaval. E o cenário é 
mesmo de sonho, com pontes 
levadiças, camas cobertas com 
dosséis, armaduras, lagos gelados 
para a pesca de truta e jantares 
memoráveis servidos nas 
elegantes salas George V e 
Connaught, em meio a cristais 
Waterford e porcelanas 
Wedgwood. E o que é melhor: 
apesar de tanta suntuosidade, 
ninguém estranhará se você 
pedir uma cerveja. Tim-tim! 
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Serviço

Quem leva
 A Raidho Tour Operator – 

(11) 3383-1200; raidho.com.br – 
organiza roteiros de seis dias 
pelas vinícolas de Bordeaux, na 
França, incluindo hospedagem 
no Chateau Pape Clement, carro 
privativo com motorista, refeições, 
traslado de trem em primeira 
classe para o trecho entre Paris 
e Bordeaux, guia e assistência de 
viagem. A parte terrestre sai a 
partir de € 9.963. 

 Para quem prefere os vinhos 
da Borgonha, a operadora 
Keith Prowse - (11) 3167-2757; 
keithprowse.com.br – oferece 
um roteiro enogastronômico de 
três dias que percorre Chablis, 
Venzelay e Beaune. A viagem sai a 
partir de € 2.489, com hospedagem 
no Chateau de Gilly, visitas a 
vinícolas premiadas e uma série 
de outros benefícios.

A Butterfield & Robinson – 
(11) 3071-4590; butterfield.com – tem 
roteiros que aliam degustações 
de vinho a passeios de bike pela 
Borgonha (Dijon, Beaune, Nuits, 
Vale do Ouche, Rota dos Castelos 
e Chambolle-Musigny). O pacote 
de seis dias custa a partir de 
US$ 5.795, com hospedagem 
em castelos seculares, três 
almoços e quatro jantares 
harmonizados com vinhos, vans 
para dar apoio aos ciclistas (com 
água, frutas e outros itens) e 
recepções exclusivas em vinícolas 
acompanhadas por sommeliers e 
chefs franceses. O preço é válido 
para saídas até 7 de outubro.

A Gouté Travel Experience – 
(11) 2476-9224; goute.com.br - 
oferece roteiros de sete dias 
para caça a trufas brancas pela 
região do Piemonte, na Itália, na 
companhia de Juscelino Pereira, 
do restaurante Piselli, de São 
Paulo. A viagem também terá 
a presença do trifulau Stefano 
Aprille, especialista na caça às 
trufas brancas de Alba. O pacote 
– vendido apenas a grupos de 
amigos com mínimo de seis 
viajantes - custa a partir de  
€ 6.300 por pessoa, em quarto 
duplo. Inclui hospedagem com 
café da manhã, cinco almoços ou 
jantares, três visitas a vinhedos 
com degustação, uma caça a 
trufas e traslados privativos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arezzo, Siena, Montepulciano, 
Montalcino e Castellina In Chianti, 
entre outros destinos da Toscana, 
além de Roma, na Itália, são 
alguns dos lugares que fazem 
parte do roteiro Arte e Vinho na 
Toscana, da Raidho Tour Operator 
– (11) 3383-1200; raidho.com.br. 
Cinco noites de hospedagem, 
duas degustações e locação de 
carro, entre outras mordomias, 
fazem parte do pacote, que custa 
a partir de € 854 por pessoa 
(parte terrestre – preço válido até 
setembro de 2011 para o pacote 
mínimo de duas pessoas em hotéis 
de primeira categoria). 

 A agência Coltro Viagens 
e Turismo – (11) 3873-1300; 
coltroviagens.com.br – oferece 
pacotes de oito dias para a Escócia 
com visitas a destilarias de 
uísque e passeios por Edimburgo, 
Inverness, Fort William, Ilha 
de Skie e Glasgow. Os preços 
partem de US$ 1.990 por pessoa, 
com passagens aéreas, traslados, 
hospedagem em quarto duplo,  
café da manhã, seguro e passeios 
em ônibus turístico com guia 
falando espanhol, além de alguns 
almoços e jantares. 

O pacote Capitais Imperiais e 
Bohemia da Século XXI Operadora 
– (11) 3702-3702; seculoxxi.com.br
– contempla a cidade de Pilsen, 
berço da mais famosa cerveja 
checa. O roteiro de 14 dias custa 
a partir de US$ 3.468 por pessoa 
em apartamento duplo. O preço, 
válido para saídas até 9 de 
outubro, inclui passagens aéreas, 
hospedagem e visitas às cidades 
de Viena (Áustria), Budapeste 
(Hungria), Bratislava (Eslováquia), 
Praga, Karlovy-Vary, Cesky 
Budejovice e Cesky-Krumlov, além 
da inebriante Pilsen (Rep. Checa).

Onde ficar
 The Yeatman – 

Primeiro hotel vínico 
de luxo de Portugal, o 
empreendimento introduz 
os hóspedes no mundo dos 
vinhos lusitanos, não só 
por meio de degustações 
dos rótulos de diferentes 
regiões da Terrinha como 
também por meio de um 
tratamento estético à  
base da bebida. As diárias 
giram em torno de R$ 800 
por casal. Reservas:  
the-yeatman-hotel.com.

 Castelo de Ashford – 
Foi residência da família 
Guinness na Irlanda durante 
quase cem anos. Tem diárias 
a partir de US$ 235 na baixa 
temporada. O outono e a 

primavera são as melhores 
épocas para visitá-lo. 
Reservas: ashford.ie.

 Poggio di Sopra – Para 
quem vai à Toscana, 
este hotel situado na 
cidade de Galliano mescla 
rusticidade e conforto na 
medida certa. Antiga casa 
de fazenda do século 18, a 
estrutura de pedra passou 
por restauração para 
proporcionar aconchego 
em meio aos parreirais da 
vinícola Castello Romitorio. 
O Poggio di Sopra acomoda 
oito hóspedes, ao custo 
médio de US$ 5.000 
por semana. Reservas: 
agriturismopoggio 
disotto.com.
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