Viagem

Roteiro Gastronômico

iajar, comer e beber

Além de visitar a Capela Sistina ou a Notre Dame, os viajantes
gourmet já podem contar com os serviços de agências especializadas
em destinos gastronômicos nas principais cidades do mundo
Por Shirley Legnani
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Suíte Four Quarters do hotel boutique
Le Quartier Français, localizado no coração
do Vale Franschhoek, na África do Sul e,
abaixo, vista da região italiana da Toscana

Acima, salão do iCi Restaurant, em Franschoek, África do Sul, com seus drinks típicos – parada obrigatória dos tours de gastronomia
Abaixo, aulas de culinária para os grupos da agência Teresa Perez Tours incluem até pratos com trufas brancas (à direita)
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Viagem

Roteiro Gastronômico

Com estilo arquitetônico europeu, devido à colonização no país,
o hotel sul-africano Le Quartier Français promove aulas
de culinária para os grupos da agência Teresa Perez Tours

ais até que museus, monumentos e pontos turísticos,
a gastronomia de uma região sempre foi uma atração
à parte nas viagens, principalmente à Europa, pois está
intimamente ligada à cultura e história de cada país. Por
isso, algumas agências de turismo promovem pacotes
diferentes, roteiros saborosos destinados a uma verdadeira
viagem na culinária de alguns países. “Sempre fazemos
pesquisa de mercado e participamos de eventos sobre
viagens para saber o que é tendência no mundo. Também
analisamos o perfil dos clientes para formatar produtos
gastronômicos e, tradicionalmente, os clientes buscam
roteiros na Europa. Mas o interessante é, por exemplo,
surpreendê-los com uma viagem para a África com o intuito
de experimentar a enogastronomia da região”, diz Tomas
Perez, presidente e cofundador da agência Teresa Perez
Tours, que organiza pacotes que incluem aulas de culinária
no Le Quartier Français, na África do Sul, ou um jantar
exclusivo dentro do quarto no famoso hotel La Reserve
Geneve, na Suíça. “As possibilidades são infinitas, basta
o cliente sonhar”, finaliza.
Os roteiros podem ser de longa ou curta duração e
incluem tanto viagens internacionais como pelo Brasil e os
grupos são formados por poucos participantes (no máximo
10 pessoas em alguns roteiros), dando assim a oportunidade
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de ser algo quase exclusivo, para que cada participante
desfrute o melhor. “O nosso público é formado por pessoas
que já viajaram bastante e que buscam uma experiência
diferente do turismo convencional e da impessoalidade dos
hotéis. Pessoas que têm interesse especial por gastronomia e
que gostam de vinhos, arte e cultura”, diz Marcelus Vieira,
sócio da agência Al Mondo Turismo Gastronômico. Uma
das viagens da Al Mondo incluiu a famosa caça às trufas
na Toscana e hospedagem numa casa ou villa, com café
da manhã e jantares harmonizados, sempre com enfoque
nos produtos da região. Os hóspedes também participam
das compras, nas idas às feiras e ajudam na cozinha. Mas,
caso algum participante não queira se juntar a essas
atividades, pode ficar só observando enquanto degusta
um bom vinho.

Restaurantes e profissionais
Nessa onda, alguns restaurantes também promovem
viagens com seus clientes, como é o caso do italiano Pasta
D’autori, que promove no mês de abril o Bike Tour com
destino à maravilhosa Sicília, percorrendo o interior da ilha
em meio a fazendas e campos de trigo. Na pedalada também
estão inclusos passeios por Palermo, Núbia e Segesta. Os

Anote na agenda
Mendoza
Quando: de 18 a 23 de fevereiro. A agência Bike
Expedition organiza o roteiro “Os caminhos do
vinho – Mendoza”, passeios de bicicleta pelas
bodegas da região, como Lujan de Cuyo
e Valle do Uco, e jantares harmonizados.
Preço: US$ 2.960 por pessoa em apartamento duplo
Itália
De 21 a 30 de abril, o restaurante Pasta D’autori
organiza o Bike Tour pela Sicília.
Saída de São Paulo no dia 21 de abril.

fotos: divulgação

Pedaladas pelas ruas
de Toscana, no Bike Tour

Sabores Andinos e Asiáticos
Quando: setembro de 2012.
A agência Goté organiza a viagem Sabores Andinos
com a participação da chef Carolina Brandão
(restaurantes Carlota e Las Chicas) e do chefe
peruano Miguel Hernandez. Entre outras atividades,
a viagem inclui aulas de culinária e visita ao mercado
com chefe local.
Quando: em outubro de 2012 será a vez do Japão,
com a presença do sushiman Shin Koike (restaurante
Aizomê) e com apoio de Jô Takahashi (Fundação
Japão, Dô Cultural e Jojoscope), possibilitando
uma experiência cultural e gastronômica. Passeios
para Tóquio, Kyoto, Sapporo, Kanasawa e Osaka.
Datas não confirmadas.

grupos são de até 20 pessoas e o pacote de uma
semana sai em média R$ 7 mil, por pessoa. “Há dois
anos surgiu a ideia de criarmos um cartão-fidelidade
do restaurante que dava direito a participar de um
sorteio para participar gratuitamente da viagem”, diz
Marilu Peretti, uma das organizadoras.
Entre os grupos, quase sempre há convidados
ilustres das agências, como chefs e sommeliers
brasileiros de renome na cena gastronômica, que
conduzem boa parte das atividades do roteiro,
ministrando aulas e dando explicações detalhadas
aos participantes. É o caso do pacote Confiance,
promovido pela agência Gouté, que este ano
promove viagens aos vinhedos da França, com a
presença da sommelière Alexandra Corvo, e para
as cervejarias da Bégica, com Edu Passarelli, grande
expert cervejeiro, além de um tour para a Normandia,
com Helô Bacellar, autora dos livros Cozinhando
para Amigos e fundadora do Ateliê Gourmand.
“As viagens Gouté são puramente gastronômicas,
estudadas e criadas com muito cuidado por todas as
pessoas envolvidas”, diz a diretora Daniela Hispagnol,
formada em Gastronomia e Hotelaria na Suíça e nos
Estados Unidos.

Serviço
Al Mondo Turismo
Gastronômico
Tel.: (55) 9118-5939
www.almondo.com.br
Teresa Perez Tours
Tel.: (11) 3799-4000
www.teresaperez.com.br
Gouté
Tel. (11) 2476-9224
www.goute.com.br
Bike Expedition
Tel.: (11) 3459-4166
www.bikeexpedition.
com.br
Pasta D’autori
Tel.: (11) 3044-0615
www.pastadautori.com.br
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