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A colunista Dani Hispagnol 

comanda a agência Gouté - 

Gourmet Travel Experience 

Gouté - Gourmet Travel Experience

www.goute.com.br 

TOP GOURMET

BARCELONA, CIDADE DE VANGUARDA
E EXCLUSIVIDADE
A CRIATIVIDADE FAZ COM QUE A REGIÃO SEJA UM DOS DESTINOS MAIS INSPIRADORES PARA ARTE,
ARQUITETURA E PARA A MODERNA GASTRONOMIA MUNDIAL

BODEGAS DE AUTOR

Conhecer uma bodega se torna

ainda mais especial em lugares em

que o próprio dono faz uma visita

personalizada, como na Finca 

Viladellops, que fica a 40 minutos

de Barcelona. A atividade pode 

incluir visita nas bodegas antigas 

e modernas, e um almoço montado

em uma tenda no meio das vinícolas.

O contato com a natureza faz essa

vivência ainda mais especial. 

HOTEL-BOUTIQUE

O Neri, foi um antigo palácio 

medieval no século 12. 

Em 2003, foi transformado em 

um exclusivo hotel-boutique de 

22 quartos e um restaurante 

gastronômico que aguça os cinco

sentidos. Os ambientes misturam

cores quentes, texturas agradáveis,

música relaxante, aromas e sabores

inconfundíveis. Recentemente se

tonou um Relais&Chateau, o único 

de Barcelona.

hotelneri.com 

TOP: O RESTAURANTE EL
CELLER DE CAN ROCA 

Considerado o segundo melhor 

restaurante do mundo, fica em Girona

e tem em seu  comando três irmãos, o

mesmo número de estrelas Michelin

que acumula. Um cuida da cozinha, o

outro das sobremesas e o terceiro,

dos vinhos. Foi eleito o melhor som-

melier do mundo em 2010 e é res-

ponsável por uma adega com mais de

1.600 rótulos. Depois do fechamento

do El Bulli, de Ferrán Adrià , os ir-

mãos Roca lideram a cozinha criativa

na Espanha. O Wine Experience que

oferecem é fantástico!

cellercanroca.com 

OLHAR POR BARCELONA 

Helicóptero, barco e vista de tirar 

o fôlego. Que tal fazer um passeio de

helicóptero para observar as criações 

de Gaudí, ou um passeio de um dia

completo em um veleiro degustando

Cavas de pequenos produtores da 

região de Penedés, ou ainda observar

a linda Barcelona das alturas no 

restaurante Torre de Alta Mar ?  

A vista de Barcelona é muito marcante

por sua geografia e pela arquitetura,

vale a pena experimentar.

torredelaltamar.com


