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A França é a terra da gastronomia, e nós selecionamos o melhor do melhor 
para você!
Viti wine tours é nossa marca de visitas gastronômicas, oenológicas  e       
degustações.
São várias visitas, criadas por nós e acompanhadas por especialistas no  
asssunto, em torno da gastronomia, da enologia e dos produtos do terroir 
francês.



- ROTEIRO DE RESTAURANTES ESTRELADOS

- HISTÓRIA DA GASTRONOMIA 

- ROTEIROS ENO GASTRONÔMICOS

- RESERVAS DE RESTAURANTES

- VISITA DE COZINHAS

- CURSOS COM CHEFS FRANCESES

- VISITA DE MERCADOS GASTRONÔMICOS

- DEGUSTAÇÕES



1. FOOD BY FOOT
Visita onde o tema é a gastronomia francesa.
Começaremos o dia visitando um mercado gastronômico, onde estão reunidos os fabricantes de 
diversas especialidades francesas e regionais.
Seu guia contará um pouco da história e apresentará os melhores vendedores dos melhores pro-
dutos.
Quatro paradas para degustação estão previstas durante a visita.

Saindo de lá, nossa sugestão de almoço é : UM PIQUENIQUE GASTRONÔMICO 
O seu guia irá levar todo o necessário e vocês comprarão juntos no mercado os ingredientes.

OBS : Se o tempo permitir este passeio pode ser no bairro histórico de Lyon.
Duração : 3h 



2. MERCADO DOS CHEFS
Visita de um mercado único do seu genêro com 
produtos fresquissímos e frequentado pelos 
grandes chefs da região. (30min de Lyon)
Visitaremos este mercado que abre durante 1h 
(isso mesmo, o sino toca, as portas abrem, é hora 
de correr encher o cesto e partir, pois dentro de 
uma hora os postões serão fechados) para 
diminuir a exposição dos produtos e guardar o 
frescor e qualidades necessários para as grandes 
realizações gastronômicas.

Duração : 2h

Em exclusividade em um atelier de cozinha, 
iremos preparar uma receita francesa, previa-
mente escolhida!
Começaremos nosso tour visitando um mer-
cado local, para comprar nossos ingredientes 
e conhecer produtores locais e suas especiali-
dades.
Uma pausa para uma degustação (vinhos, 
azeites ou queijos - fica à sua escolha) e em 
seguida iremos preparar nosso almoço 
francês, para, em seguida, degustá-lo.

Três possibilidades:
- ATELIER PRIVATIVO, só para você ou seu 
grupo.
- ATELIER ABERTO, com mais pessoas, um 
chef francês e seu guia para traduzir.
- NA CASA DE UM FRANCÊS, cozinhe na 
casa de um habitante de Lyon, em sua coz-
inha

Duração : 5h
POSSIBILIDADE DE FAZER 
SOMENTE O ATELIER EM 2h.

3. ATELIER CULINÁRIO

Sugestão : Combinar a visita MERCADO DOS CHEFES 
com a visita NA CASA DE UM FRANCÊS ou com a visita 
ATELIER CULINÁRIO



4. PIQUENIQUE GASTRONÔMICO NO PARQUE
Seu guia levará tudo que será necessário para o piquenique 
(cesto, guardanapos, água, talheres, toalha, etc.)
Começaremos nosso tour visitando um mercado local para comprar nossos produtos e conhecer alguns 
dos melhores produtores locais da região e da França. 
Uma pausa para uma degustação : vinhos, azeites, frios ou queijos - fica à sua escolha! 
Saindo do mercado iremos ao parque da Tête d'Or ,
onde iremos degustar nossas compras, além de conhecer este maravilhoso parque francês.

*visita disponível de acordo com a previsão do tempo e estação do ano.

Duração: 4h

Em exclusividade em um atelier de cozinha, 
iremos preparar uma receita francesa, previa-
mente escolhida!
Começaremos nosso tour visitando um mer-
cado local, para comprar nossos ingredientes 
e conhecer produtores locais e suas especiali-
dades.
Uma pausa para uma degustação (vinhos, 
azeites ou queijos - fica à sua escolha) e em 
seguida iremos preparar nosso almoço 
francês, para, em seguida, degustá-lo.

Três possibilidades:
- ATELIER PRIVATIVO, só para você ou seu 
grupo.
- ATELIER ABERTO, com mais pessoas, um 
chef francês e seu guia para traduzir.
- NA CASA DE UM FRANCÊS, cozinhe na 
casa de um habitante de Lyon, em sua coz-
inha

Duração : 5h
POSSIBILIDADE DE FAZER 
SOMENTE O ATELIER EM 2h.

Sugestão : Combinar a visita MERCADO DOS CHEFES 
com a visita NA CASA DE UM FRANCÊS ou com a visita 
ATELIER CULINÁRIO



Vinhos Degustações e cursos
No cardápio: 
a. Degustação dos vinhos locais (Beaujolais, Borgonha e Vale do Rhône) harmonizada com especialidades locais.
b. Degustações - cursos sobre uma região em especial, com aprofundamento teórico e degustação de vinhos de diferentes 
produtoes.
c.Queijos e vinhos franceses - descubra e harmonize alguns dos principais. 

5. DEGUSTAÇÕES



DEGUSTAÇÕES
Queijos  Existem 1200 tipos de 
queijos fabricados na França. De acordo 
com seu gosto, iremos selecionar alguns 
de excelente qualidade para lhe apresentar 
e explicar um pouco mais sobre sua fabri-
cação e origem.

Azeites Na costa do mediterrâneo e 
na Provence estão as mais belas e sab-
orosas olivas do mundo. Degustação de 
azeites de Oliva do Sul da França.

Chocolates Degustação com-
parativa entre diferentes chocolates do 
mundo.

Duração : 2h de degustação para vinhos.
1h de degustação para azeites, queijos e chocolates.



Uma viagem sensorial através da 
gastronomia e dos vinhos frances-
es: 
Divertido , interativo e exclusivo. 
Harmonizando sabores com a 
audição , visão, olfato, tato e pala-
dar.
Experimente vinhos de acordo com 
sabores que você irá provar, cada 
sabor e cada vinho serão relacio-
nados com um sentido e você 
aprenderá a apreciar ainda mais o 
que está degustando.

Degustação sensorial guiada e criada em 
parceria com uma sofrologista, para colo-
car você em contato com suas emoções e 
sentidos ao degustar.

Duração : 2h de degustação para vinhos.
1h de degustação para azeites, queijos e chocolates.

6. DESPERTAR  
DOS 5 SENTIDOS



9. FOOD & WINE shopping
Consultoria e auxílio para um tour de 
compras de vinhos e produtos gas-
tronômicos, louças, utensílios de 
cozinha na terra dos grandes chefs!
Seu guia irá acompanhá-lo e criar 
um roteiro exclusivo para comprar 
tudo o que você precisar e desejar.
Duração : de 4h à 8h.

8. VISITA DA CIDADE GAS-
TRONÔMICA DE GEORGE BLANC
Próximo (40min) de Lyon, George Blanc 
(3* no guia Michelin há quase 40 anos), 
comprou quase metade da cidade e trans-
formou em um vilarejo gastronômico, com 
: hotéis, restaurantes , lojas de produtos 
gastronômicos e de utilidades culinária, pa-
daria, wine bar e até mesmo um castelo.
 
Se você gosta de comer e beber bem, 
não pode perder !
Duração : 6h
Opcional : Combinar com a visita de uma 
fazenda típica Bressana ou de um vilarejo 
(+2h)



ROTEIROS COMPLETOS disponíveis sob consulta

TOUR DA FRANÇA ENO GASTRONÔMICA
7, 10, 15 ou 20 dias descobrindo as principais regiões, grandes e pequenos produtores,                  
caves, degustações, o melhor que a França tem para oferecer.
Paris | Champagne | Loire | Bordeaux | Vallée du Rhône | Beaujolais | Borgonha | Provence
Defina seu tempo disponível e interesses. Montaremos seu roteiro sob medida!



CONSULTE TAMBÉM NOSSOS TOURS POR REGIÃO
BEAUNE - BEAUJOLAIS - PROVENCE - BORDEAUX - 
CHAMPAGNE - COTE D’AZUR - PARIS - ETC.



info@vitiwinetours.com
 +55 11 3230 75 75 | +33 (0)6 41 67 41 75
Instagram : @vitiwinetours | Twitter: @gimtravel

Facebook: @vitiwinetours
www.gimtravel.com
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