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Turismo com bebidas: brindes pela estrada
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Agências de turismo e projetos alternativos oferecem experiências únicas a interessados em conhecer o mundo a partir de
bebidas. Os diferenciais vão desde propostas slow-travel, com roteiros mais demorados em vinícolas, até verdadeiras aventuras
cervejeiras
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Imagine fazer um passeio de bicicleta pelos vinhedos franceses, curtindo a paisagem e a
temperatura amena. Ou, ainda, embarcar numa road trip pelos Estados Unidos em busca das
melhores cervejas do país?
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Pois não é preciso ficar na imaginação. Em vez dos tradicionais pacotes de viagem com itinerários
apressados, alguns projetos e empresas têm ganhado espaço com propostas alternativas,
baseadas no turismo etílico. Uma delas é a Vidaboa Viagens, fundada em 2010 e sediada em
Florianópolis e em Borgonha, na França, cuja atuação é baseada no conceito de slow-travel. Tratase de um ritmo agradável, dando tempo para o passageiro sentir cada lugar e provar seus vinhos.
Nada de visitar 15 cidades em cinco dias, explica a sócia Alessandra Licati. A agência opera na
França, Itália, Portugal, Alemanha, África do Sul e Uruguai.
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Como de novembro a fevereiro as temperaturas nesses países caem, a Vidaboa só oferece pacotes
de março a outubro. Assim, o próximo Wine Tour acontece de 2 a 7 de março, em Borgonha.
A viagem de seis dias e cinco noites, com hospedagem em hoteis de luxo, almoços e jantares
gourmets e acompanhamento de guia conhecedor de vinhos, custa 1975 euros por pessoa (cerca
de R$6300), para grupo mínimo de seis integrantes. Passagens aéreas não estão inclusas.
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Com a facilidade de sites para busca de passagens e hospedagem, pacotes turísticos já não são a
única alternativa dos viajantes. Segundo Alessandra, o diferencial de projetos como o da Vidaboa é
a maneira como os destinos são apresentados.
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Nossos tours são guiados por um profissional que fala português, que vai explicando sobre o terroir
da região, esclarece. Além disso, os roteiros garantem experiências únicas, como aquela vinícola
pequena, escondida e que produz um Grand Cru espetacular, reservado a poucos; um pôr do sol
num lugar especial ou um piquenique gourmet em pleno vinhedo.
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