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



- ROTEIRO DE RESTAURANTES ESTRELADOS

- HISTÓRIA DA GASTRONÔMIA 

- ROTEIROS GASTRONÔMICOS

- RESERVAS DE RESTAURANTES

- VISITA DE COZINHAS

- CURSOS COM GRANDES CHEFS FRANCESES

- VISITA DE MERCADOS GASTRONÔMICOS

- DEGUSTAÇÕESGimGourmand
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1. FOOD BY FOOT
Visita onde o tema é a gastronômia 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 produtos.
Uma parada para degustação de frios, está prevista.

Saindo de lá, temos 2 opções para nosso almoço:
1- PIQUENIQUE GASTRONOMICO (o seu guia irá levar todo o necessário e vocês comprarão juntos no mer-
cado os ingredientes)
2 - ALMOÇO EM RESTAURANTE TÍPICO

À tarde visitaremos uma fábrica subterrânea de queijos e faremos uma degustação de vinhos da região.
Possibilidade de acompanhamento para compras de vinhos no final do dia.
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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
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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 (15 minutos de caminhada), 
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
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Vinhos Visita de caves ou domínios, de acordo com seu interesse e gosto.
No cardápio: 
a. Caves secretas em Lyon
b. Caves especializadas
c. Degustações com um sommelier

5. DEGUSTAÇÕES



5. 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.
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Uma viagem sensorial através da 
gastronomia e dos vinhos 
franceses: 
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.

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

7. DESPERTAR  
DOS 5 SENTIDOS
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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.
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8. VISITA DA CIDADE GAS-
TRONÔMICA DE GEORGE BLANC
Há 1h de Lyon, George Blanc (3* no guia 
Michelin há 34anos.), comprou quase 
metade da cidade e transformou em um 
vilarejo gastronômico, com : hotéis, restau-
rantes , lojas de produtos gastronômicos e 
de utilidades culinária, padaria, wine bar e 
até mesmo um castelo.
 
Se você gosta de comer e beber bem, 
não pode perder !
Duração : 6h



10. ENOTURISMO | WINE TOURS
CÔTE ROTIE  E HERMITAGE
Que tal visitar estas duas celébres regiões de vinhos franceses no mesmo dia?
Um intensivo de degustações e visitas de vinhas nos mais renomados produtores da região.

Começaremos pela famosa GUIGAL, na região do Côte Rotie, onde faremos uma degustação e 
visitaremos os vinhedos. Seguiremos para uma visita de um domínio menor e mais familiar, 
também na região de côte Rotie). Em seguida  iremos para a região Hermitage.
Uma Degustação de vinhos em um dos principais produtores da região, seguido de almoço gas-
tronômico no local. Depois de comer e beber bem, é hora de caminhar! 
Visitaremos a famosa capela, com vista sobre as principais vinhedos do TAIN.
Por último, para fechar com chave de ouro nosso dia : Visita dos vinhedos e degustação em outro 
grande produtor local. Retorno ao hotel dos clientes.
Duração : 10h  Duração : 10 h



Passeio pela região da uva GAMAY : Fleurie, Brouilly, 
Morgon, Moulin-à-Vent, Chiroubles, Juliénas, St 
Amour…conheceremos a região dos crus do Beujo-
lais e suas charmosas cidades.
Percorreremos a famosa rota dos vinhos, desco-
brindo paisagens únicas e exuberantes castelos.
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BEAUJOLAIS | A Toscana francesaBEAUJOLAIS | A Toscana Francesa Contornaremos o Mont Brouilly (um lindo vulcão 
extinto) e atravessaremos diversos vinhedos, que 
deixarão os amantes de vinho com água na boca.
Nosso primeiro destino é Juliénas, em um castello 
faremos uma degustação com um produtor.
Parada para visita do famoso MOULIN À VENT, na 
região de mesmo nome.
O almoço será em uma das mais lindas cidades 
francesas : BOIS D'OINGT. 
À tarde visitaremos uma produção familiar, encon-
tro com o produtor que mostrará sua paixão pelo 
o que faz, seguido de degustação.
Para terminar o dia, visitaremos o castelo de 
Pravins, que produz vinho orgânico. Descobrire-
mos a diferença na produção e visitaremos as 
vinhas e o castelo que data do século XVI, onde 
degustaremos queijos e vinhos.

Duração : 8 h. 



ALGUMAS OPÇÕES DISPONÍVEIS:
Curso de iniciação a degustação de 
vinhos franceses em português.
Piquenique  nos vinhedos.
Passeio de trem pelos vinhedos.
Visita de uma cave em uma gruta.
Visita dos vinhedos em SEGWAY
Participe da colheita (setembro).
Visite um parque temático de vinhos.

Passeio pela região da uva GAMAY : Fleurie, Brouilly, 
Morgon, Moulin-à-Vent, Chiroubles, Juliénas, St 
Amour…conheceremos a região dos crus do Beujo-
lais e suas charmosas cidades.
Percorreremos a famosa rota dos vinhos, desco-
brindo paisagens únicas e exuberantes castelos.

BORGONHA | Beaune 

A capital dos vinhos da Borgonha e uma das 
mais charmosas cidades francesas vai encan-
tar você através de sua arquitetura e sabores.

Começaremos o dia com a visita do Clos des 
Vogues (museu do vinho) e de vinhas famosas 
nas redondezas. 
Visita de uma cave e degustação. 
Almoçaremos em um restaurante típico no meio 
das vinhas
Em seguida iremos ao centro de Beaune, onde 
caminharemos pela praça principal e visitaremos 
o Hotel Dieu (monumento imperdível da cidade)
Terminaremos o dia com a visita de uma fábrica 
de mostarda tradicional da região, com degus-
tação no final.

Duração : 8h
Opção : Beaune + Nuits Saint George (+2h)

Contornaremos o Mont Brouilly (um lindo vulcão 
extinto) e atravessaremos diversos vinhedos, que 
deixarão os amantes de vinho com água na boca.
Nosso primeiro destino é Juliénas, em um castello 
faremos uma degustação com um produtor.
Parada para visita do famoso MOULIN À VENT, na 
região de mesmo nome.
O almoço será em uma das mais lindas cidades 
francesas : BOIS D'OINGT. 
À tarde visitaremos uma produção familiar, encon-
tro com o produtor que mostrará sua paixão pelo 
o que faz, seguido de degustação.
Para terminar o dia, visitaremos o castelo de 
Pravins, que produz vinho orgânico. Descobrire-
mos a diferença na produção e visitaremos as 
vinhas e o castelo que data do século XVI, onde 
degustaremos queijos e vinhos.

Duração : 8 h. 
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TOUR DA FRANÇA GASTRONÔMICA 
10 dias de passando pelas principais regiões francesas e  conhecendo especialistas e 
produtos locais, harmonizados com vinhos excepcionais.
Paris - Alsácia - Bordeaux - Lyon - Borgonha - Provence

TOUR DA FRANÇA ENOLÓGICA 
7 dias descobrindo as principais regiões, grandes e pequenos produtores, caves, degus-
tações, o melhor que a França tem para oferecer.
Paris - Champagne - Bordeaux - Borgonha - Provence

BORGONHA | Beaune 

A capital dos vinhos da Borgonha e uma das 
mais charmosas cidades francesas vai encan-
tar você através de sua arquitetura e sabores.

Começaremos o dia com a visita do Clos des 
Vogues (museu do vinho) e de vinhas famosas 
nas redondezas. 
Visita de uma cave e degustação. 
Almoçaremos em um restaurante típico no meio 
das vinhas
Em seguida iremos ao centro de Beaune, onde 
caminharemos pela praça principal e visitaremos 
o Hotel Dieu (monumento imperdível da cidade)
Terminaremos o dia com a visita de uma fábrica 
de mostarda tradicional da região, com degus-
tação no final.

Duração : 8h
Opção : Beaune + Nuits Saint George (+2h)



CONSULTE TAMBÉM NOSSOS TOURS POR REGIÃO
BEAUNE - BEAUJOLAIS - PROVENCE - BORDEAUX - 
CHAMPAGNE - COTE D’AZUR - PARIS - ETC.
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PRYSCILA 
G A S H I 
M U S S O
S k y p e : 

prysc i la.gashi

 

Seu contato GIMtravel :

contato@gimtravel.com
 +55 11 3230 75 75 | +33 (0)6 41 67 41 75

Instagram : @gimtravel | Twitter: @gimtravel
Facebook: www.facebook.com/descubraafranca

www.gimtravel.com

Descubra a França conosco

travel
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