TOP DESTINOS

COLUNA GOUTÉ

Sonho de consumo
Viagens intimistas de
iate em alto estilo e
passeios gastronômicos
surpreendentes fazem parte
da experiência SeaDream

Viajar de iate é um estilo de
vida – essa foi a base criativa da
empresa SeaDream Yacht Club
(seadream.com). As embarcações
são luxuosas e aconchegantes,
com poucas cabines, apenas
50. O serviço é impecável e
amigável. Mas nada de frescuras
ou afetações. A ideia é que
todos a bordo sintam-se em seu
próprio barco, tendo liberdade
desde os horários das refeições
até os horários de embarque e
desembarque nos dias livres.
Entre os passeios sugeridos na
viagem de Nice a Roma, por
exemplo, existem propostas bem
interessantes, como visitar a Masi
Agricola, em Valpolicella, onde
a sétima geração de produtores,
a legendária família Boscaine,
recebe os passageiros. A família
produz desde 1700, e a história
deles começa a partir da compra
do histórico vinhedo “Vaio de
Masi” e depois da propriedade
Serego Alighieri Counts, dos
descendentes do poeta Danti

Alighieri. Masi produz vinhos em
Trentino e também é um dos
principais produtores hoje em
dia em Mendoza.
Outra visita que aguça os
sentidos é ao Castello dellle
Regine, além da degustação de
vinhos com a proprietária Livia,
que abre a porta de sua casa
para uma experiência intimista:
é oferecido um passeio pela
floresta, ao lado do caçador
de trufas local e seu cão. Além
das trufas, outros tesouros e
ervas selvagens da natureza são
encontrados, para mais tarde
serem usados como ingredientes
em um delicioso jantar.
Uma ótima opção de viagem
para quem gosta do mar, já
que os iates, diferentemente
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das grandes embarcações,
conseguem ancorar em todos
os portos, proporcionando mais
conforto e acessibilidade mais
rápida. Além disso, o passageiro
tem o conforto de deixar as malas
do começo ao fim da viagem,
uma economia de tempo, já
que o trânsito entre destinos em
uma viagem é bem grande. Se
ainda não deu para comprar seu
próprio iate, viva essa experiência!

Por Dani Hispagnol, que
conecta pessoas por meio dos
alimentos e dirige a agência
Gouté – Viagens e Vivências
Gastronômicas.
+ info: goute.com.br

