
Top GourmeT 

Gouté – Gourmet 
Travel Experience:
goute.com.br
Contato: 
danihispagnol@goute.
com.br

A colunista Dani 
Hispagnol e Leandro 

Pereira comandam a 
agência Gouté-Gourmet 

Travel Experience

ushuaia, sabor De 
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presença Do naveGaDor 
amyr KlinK

Na Tierra del Fuego, o ser 
humano chegou muito depois. Os 
primeiros habitantes das A méricas 
começaram a ocupação pelo norte, 
e depois de muito tempo chegaram 
ao Fim do Mundo. Os Yaghan se 
estabeleceram na região há cerca 
de 10 mil anos, adaptaram-se 
ao clima frio e às condições da 
região. Com um metabolismo mais 
acelerado, cobriam-se com gordura 
animal, e o fogo os protegia do 
frio. Essas fogueiras, avistadas 
pelos primeiros exploradores 
ingleses, deram o nome à região. A 
ocupação inglesa levou à extinção 
dos povos locais e à introdução 
das primeiras cidades, entre elas 

Ushuaia. Entre o Canal de Beagle 
e as montanhas, a pequena vila 
possui seu charme, bons hotéis 
e restaurantes, e dali partem 
navios de expedição a um próximo 
destino, a A ntártida, e barcos para 
aventuras inesquecíveis nas Ilhas 
Navarino.
Uma das melhores opções de 
hospedagem na região é o Hotel 
A rakur Ushuaia Resort & Spa, que 
f ica em um mirante natural a 250 
metros acima do nível do mar, na 
Reserva Natural Cerro A larkén, 
com uma linda vista panorâmica, 
bem integrado ao meio ambiente e 
com uma estética contemporânea 
e sustentável que reutiliza e trata 
água de degelo e das chuvas, e 
economiza energia priorizando 
a ventilação natural. Um lugar 
perfeito para descansar depois 

de grandes aventuras. No Spa, a 
piscina com borda inf inita e as hot 
tubs ao ar livre possibilitam uma 
vista única do Canal de Beagle e das 
Ilhas Navarino. 
A gastronomia local tem suas bases 
na centolla (o caranguejo gigante), 
no cordeiro assado e na merluza 
negra, pescado raro de sabor 
único encontrado em águas geladas 
austrais. Dos primeiros ocupantes 
f icou a comida no disco, um assado 
feito em um disco de ferro que pode 
ser de carnes, frutos do mar ou 
legumes. Você pode degustar esse 
suculento prato no La Casa Olmo, 
que f ica em um imóvel histórico. Ao 
lado está a loja de chás, chocolates, 
bolos e sorvetes, Ovejitas de La 
Patagônia, para qualquer hora do 
dia. Para se divertir a recomendação 
é um antigo armázem, Ramos 
Generales, que mantém a estética 
de época com uma grande coleção 

de objetos antigos, ambiente 
bem animado, docinhos, pães 
artesanais, pratos locais, queijos  
e embutidos.
A melhor parte é que você também 
pode vivenciar essa aventura, e 
ao lado de ninguém menos que 
A myr Klink. O economista, 

empreendedor, pai e autor de 
cinco best-sellers dividirá em dois 
encontros as curiosidades de suas 
expedições mais notáveis, seus 
aprendizados, histórias engraçadas 
e relatos mais emocionantes, em 
clima de bate-papo entre amigos. 
Um dos encontros acontecerá 
no meio do mar, a bordo de um 
catamarã privativo, navegando por 
entre as ilhas habitadas por leões-
marinhos do Canal de Beagle e as 
montanhas nevadas de Ushuaia 
que marcaram suas expedições. 
Uma experiência para toda a vida, 
pontuada pelos segredos do maior 
navegador do país! A saída será 
no Feriado de Tiradentes, dias 21 
a 24 de abril. Reservas na Gouté. 
goute@goute.com.br 
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