
Argentina já não é suficiente visitar
as vinícolas e degustar os melho-

res tintos e brancos. A
tendência agora é ficar

hospedado em pousadas exclusivas e
amanhecer entre os vinhedos.

As 117 adegas do país que estão aber-
tas ao turismo receberam, em 2006,

um milhão de visitantes ávidos para
conhecer os segredos da elaboração
dos famosos vinhos argentinos, segun-
do cálculos da Bodegas de Argentina,
grupo empresarial que reúne as prin-
cipais vinícolas do país. As estatísti-
cas oficiais apontam que 44% desses
turistas não tinham conhecimento do
processo de elaboração da bebida.

Tais cifras revelam que o chama-

do enoturismo está crescendo na
Argentina e, cada vez mais, são as
adegas que, além do tour de observa-
ção e degustação, oferecem aos visi-
tantes a possibilidade de dormir a
poucos metros de onde as uvas são
colhidas e os vinhos produzidos.

Estas pousadas estão localiza-
das principalmente nas vinícolas de
Mendoza, a província argentina que é

ara alguns turistas e amantes
do bom vinho em viagem pela



sinônimo de vinho de excelência mun-
dial. Outras províncias do país, como
La Rioja e Salta, também seguem a
tendência.

As possibilidades são muitas. Existem
estabelecimentos que disponibilizam
um grande número de apartamentos e
outros que oferecem a exclusividade de

Em Mendoza, a Bodega Vistalba,
na cidade de Luján de Cuyo, tem
uma pousada com dois apartamen-
tos exclusivos de 70 metros quadra-
dos localizados no meio dos exten-
sos vinhedos que produzem uvas das
variedades Malbec, Merlot e Cabernet
Sauvignon. Os quartos têm vista para

a imponente Cordilheira dos Andes.
"Isso é muito normal na Europa,

onde há um turista que procura hos-
pedar-se na adega, porque desse modo
pode conhecer um pouco mais da vida
da região", diz Carlos Pulenta, dono da
Bodega Vistalba, que exporta quase
90% de sua produção, principalmente

apenas dois ou três quartos. Além de
conhecer o funcionamento da adega e
deixar-se levar pelos sabores de tintos
e brancos, os hóspedes também podem
relaxar à beira da piscina, visitar gale-
rias de arte, jogar golfe ou comer em
restaurantes de alto nível na vinícola.
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aos Estados Unidos, Brasil, Bélgica e
Holanda. Desta maneira, o visitante
pode conhecer de maneira integral
todo o processo vitivinícola, acompa-

nhar o enólogo da casa e degustar os
vinhos dos toneis de carvalho.

Pulenta assinala que este tipo de
turismo atrai pessoas acima de 35
anos, interessadas na boa cozinha e
na aprendizagem das técnicas, nos
sabores da culinária e nos diferentes
tipos de vinhos. Com esta meta, a
adega conta com o La Bourgogne, um

restaurante luxuoso que reúne a gas-
tronomia francesa com a regional e
onde os turistas têm acesso à cozinha
para aulas informais com o chef.

"A propaganda boca-a-boca é muito
importante na hora de promover os
serviços de nossa pousada. Acho que
esse tipo de turismo tem um gran-
de potencial de desenvolvimento na
Argentina, embora não concorra com a
hotelaria tradicional", afirma Pulenta.

Cerca de 90% dos turistas que se
hospedam na Vistalba é formada por
estrangeiros, a maioria dos Estados
Unidos, Brasil, Canadá e países euro-
peus. Seus apartamentos, com custo
diário de US$190 por pessoa, contam
com Internet sem fio para que os hós-
pedes tenham acesso à rede, expli-
ca Mariana Cerutti, responsável pelo
turismo da Bodega Vistalba.

"A estadia média é de duas noites, e
durante esses dias os turistas podem
fazer diversas atividades externas
como um tour pela cidade e excur-
sões à Cordilheira dos Andes", destaca
Mariana.

Outro estabelecimento de Mendoza
que oferece hospedagem é a Bodega
Salentein. A pousada fica no local da
adega, no vale do Uco, a cerca de 100
quilômetros da cidade de Mendoza.
"O projeto de enoturismo nasceu
com a criação da adega no final de
2000", aponta Matías Bauzá, gerente
de relações públicas da Salentein.

As instalações possuem oito quar-
tos para cerca de 20 pessoas, um
restaurante e uma piscina. Entre as
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atividades que podem ser desenvol-
vidas na Salentein estão cavalgadas,
passeios de bicicleta, visitas à adega e
caminhadas pelos vinhedos.

A vinícola também conta com um
espaço cultural recentemente inau-
gurado, chamado Killka, que inclui
um centro cultural, artístico e gas-
tronômico único na região, com
uma coleção de arte permanente de
artistas argentinos reconhecidos, um
auditório e uma loja, onde os visi-
tantes podem comprar os melhores
produtos da vinícola.

O preço da diária é US$250 por pes-
soa e inclui jantar, café da manhã,
visita à adega e ao Killka, além de caval-
gadas. "A estadia na pousada foi uma
das férias mais relaxantes que já tive.
Aproveitei muito a atmosfera aconche-
gante, assim como a excelente comida e
os maravilhosos vinhos", conta o ame-
ricano John Avina, gerente de hotel em
Nova York. Avina visitou a Salentein,
em 2006, e ficou tão entusiasmado que
decidiu repetir a experiência este ano.

Ao norte de Mendoza, na provín-
cia de La Rioja, o destaque é a adega
Chanarmuyo Estate, cuja confor-
tável pousada está localizada entre
os extensos vinhedos que produzem
uvas Merlot, Syrah, Tannat e Cabernet

adega com degustação de vinhos,
palestras, cavalgadas e caminhadas.
"O enólogo merece um capítulo à
parte por tudo o que sabe e a maneira
como explica", diz Mónica Sampietro,
turista de Buenos Aires que visitou
Chanarmuyo.
Selo de qualidade. Durante os pri-
meiros meses de operação, a pousada
trabalhou somente com gente
conhecida, como parte de um perío-
do de testes, mas desde o começo
deste ano incorporou o público em
geral. "A pousada funciona como
uma espécie de selo que serve para
promover nossos vinhos", diz Soledad
Padilla, responsável comercial de
Chanarmuyo. Ela acrescenta que nos
apartamentos não há televisão com a
finalidade de fomentar o contato
entre a natureza e seus hóspedes, que
em sua maioria chegam dos Estados
Unidos, Suíça e Alemanha. "Os visi-
tantes têm muito interesse em conhe-
cer os processo de elaboração do

Sauvignon. A vinícola exporta para o
Brasil, Nova Zelândia, Reino Unido,
Alemanha e Estados Unidos.

O local, inaugurado em 2006,
conta com seis suítes completamen-
te equipadas, sala de reuniões, salão
de degustação de vinhos, refeitório e
área de jogos. O custo diário do apar-
tamento por pessoa é de US$100. O
valor inclui quatro refeições e nume-
rosas atividades, entre as quais se
destacam a visita ao vinhedo e à vinho", aponta Padilla.
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