Califórnia

Banquete
californiano
São FRANCISCO
N A PA VA L L E Y
Y O S E M I T E PA R K
O norte da Califórnia tem destas coisas:
o viajante pode aproveitar três experiências
completamente diferentes em um mesmo rolê.
O nosso combo 3x1 foi temperado pela good
vibe de São Francisco, harmonizado com os
vinhos de Napa Valley e a sobremesa ficou
por conta do Yosemite Park, que chega como
uma deliciosa e refrescante surpresa no final

Quatro d ias e m

São Francisco
Neste roteiro você terá um gostinho das várias faces de São Francisco: da beleza natural
de sua baía aos novos mercadões gastronômicos, das heranças dos movimentos de
contracultura do passado aos bairros grafitados do presente, das clássicas casinhas
vitorianas aos museus e lojas moderninhos. Em apenas quatro dias já dá para sentir a
atmosfera única dessa cidade multicultural, criativa e mente aberta, onde o vanguardismo
aparece tanto nas muitas sedes de empresas high tech quanto na gastronomia e na
sustentabilidade – aliás, desde agosto o aeroporto de São Francisco não vende mais
garrafinhas de plástico de água. Veja o que espera você neste itinerário redondinho
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DIA 1
Comece o dia perambulando por
Fisherman’s Wharf, a região mais turística de São Francisco, nas Jefferson e Beach Streets e em píeres sobre
o mar. O agito se concentra no complexo do Pier 39, com carrossel, aquário, museu de cera, lojinhas de suvenir e restaurantes à la Hard Rock
Café e Bubba Gump. Não perca os
leões-marinhos que tomam sol preguiçosamente ao lado do píer. À frente, há algumas atrações mais autênticas, a exemplo do curioso (e gratuito)
Musée Mécanique: trata-se de uma
coleção de máquinas de jogos e fliperama antigas que você já deve ter visto em parques de diversões de filmes
americanos.
Para comer, pule os nomes manjados
de rede e vá à Boudin Bakery, um dos
negócios mais antigos da cidade, de imigrantes franceses que descobriram que
o ar de São Francisco dava um sabor diferente ao pão de fermentação natural.
Ali tem lojinha, museu e a cozinha, onde dá para ver as massas descansando.
No café, serve-se a típica clam chowder,
sopa de mariscos dentro do pão, por menos de US$ 10. Para a sobremesa, passe

P R E PA R A !

na Ghirardelli Ice Cream & Chocolate Shop, loja-conceito da marca de chocolates e sorvetes, criada na cidade em
1852, que fica em uma bonita praça onde já funcionou a fábrica.
Saindo dali, na North Point Street,
pegue o ônibus número 2 (ou o número
30 na esquina com a Van Ness Avenue) e
desça no Golden Gate Bridge Welcome
Center, que fica dentro do chamado
Presidio, antigo posto militar transformado em parque nacional. Sim, chegou
a hora de conhecê-la, a célebre ponte Golden Gate. Inaugurada em 1937
e uma das estruturas mais fotografadas
do mundo, a ponte vermelha com torres
de quase 230 metros de altura captura
o olhar no momento em que aparece na
paisagem. Ao redor do centro de visitantes, que tem lojinha e painéis explicativos, há uma série de mirantes para admirar a ponte, o mar, o desenho da baía
de São Francisco. Quem quiser também
pode andar sobre a ponte em si – há passarelas para pedestres.
Outra opção para conhecer a Golden Gate é, em vez de pegar o ônibus,
alugar uma bicicleta ou patinete elétrico pelo sistema chamado Jump, usando
o próprio aplicativo do Uber – é preciso
abrir o mapa para encontrar um perto

Como se locomover: não é preciso alugar carro para se locomover em São
Francisco – aliás, o melhor é não fazê-lo, já que estacionar pode ser um estorvo.
Chegando ao aeroporto, você conta com o sistema de trens metropolitanos Bart
para ir ao centro. Uma vez ali, é fácil se virar de ônibus ou metrô operados pela
Muni; este último tem estações tanto na superfície quanto subterrâneas. Também
são amplamente usados aplicativos de transporte como o Uber e o concorrente
americano Lyft. O bondinho, transporte histórico da cidade, tem três rotas – uma
delas, a linha Powell/Hyde, vai do centro a Fisherman’s Wharf.
Quando ir: o clima de San Fran é uma história à parte e merece atenção na hora
de planejar a viagem. Devido à topografia acidentada, à proximidade com o mar
e à localização geográfica, a cidade tem diversos microclimas em seu pequeno
território, que é pouco maior do que Vitória (a menor capital brasileira). SF é
conhecida pela neblina constante, principalmente pela manhã, e pelo tempo
cambiante ao longo do dia. O friozinho reina o ano todo: a temperatura está quase
sempre entre os 10 °C e 20 °C. A coisa não esquenta muito no verão, quando a
neblina é ainda mais intensa. O período de ouro para visitar é o chamado Indian
summer, em setembro e outubro, quando costuma haver ondas de calor e os dias
ensolarados predominam. Dezembro e janeiro são os meses mais chuvosos.
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1. Fisherman’s Wharf | 2. Clam chowder na Boudin Bakery
3. Leões-marinhos no Pier 39 | 4. Lombard Street
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1. Palace of Fine Arts | 2. Dragon’s Gate, o portal da Chinatown
3. Museum of Ice Cream | 4. Ravióli de ovo do restaurante Cotogna
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de você. A ideia aqui é chegar até perto da ponte pela Mason Street, passando por Crissy Field, um gramadão amplo que encontra a areia em uma praia.
A bike elétrica não cansa e torna fáceis
as subidas que levam até o Welcome
Center – no caminho, você tem vislumbres da ponte de diferentes ângulos e
ainda pode parar em outros pontos do
parque Presidio, como o belo Palace of
Fine Arts.
Para celebrar o fim do primeiro dia, o
jantar pode ser no Cotogna, restaurante
casual do renomado chef Michael Tusk.
Especializado em cozinha italiana rústica, serve massas feitas com ingredientes fresquíssimos de fazendas locais em
um menu que muda diariamente – um
dos best-sellers é o ravióli de ovo. Faça
reserva no site para não correr o risco de
ficar sem mesa.
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DIA 2

Se for para escolher um museu só,
fique com o San Francisco Museum
of Modern Art (ingresso: US$ 25).
Reinaugurado em um prédio arrojado em 2016 depois de uma grande renovação, ele foca em obras de arte
moderna e contemporânea, com exposições temporárias de peso. Até maio
de 2020, por exemplo, a Elemental
Calder traz os móbiles do artista americano Alexander Calder para o terceiro
andar do museu. Aliás, ali também fica
o maior jardim vertical do país, um paredão de plantas de 400 m².
Se apetecer algo mais lúdico, a algumas quadras está o Museum of Ice
Cream San Francisco (ingresso:
US$ 38), um museu que era para ser
temporário e, devido ao sucesso de público, ganhou sede permanente em uma
construção histórica beaux-arts. Altamente instagramável, o projeto surrealista tem diversas salas temáticas com
experiências interativas, que incluem
até uma piscina de confeitos coloridos.
E, é claro, muito sorvete. Dali é um pulo até Union Square, um ponto de referência no centro de São Francisco.
Burburinho agitado de turismo e vida

corporativa, concentra lojas de marcas
como Macy’s, Apple, Uniqlo, Old Navy,
The North Face, entre outras.
Seguindo por ali você eventualmente
dá no Dragon’s Gate, o portal da Chinatown – 21% da população de São Francisco tem ascendência chinesa, de imigrantes que chegaram a partir dos anos
1960. Enfeitado por lanterninhas vermelhas, o bairro tem aquele clássico
conjunto de lojas com gatinhos balançando a cabeça e Budas sorridentes – vale parar na Chinatown Kite Shop, cheia
de pipas penduradas, na Vital Leaf,
com dezenas de tipos de chás, e na Chinatown Fortune Cookie Factory, onde
você vê as mocinhas assando, moldando e recheando os biscoitos da sorte. Se
a fome apertar, vá ao descolado China
Live, mercadão gastronômico aberto em
2017 que engloba bares, restaurantes e
empórios onde você pode provar diversas receitas chinesas – como dumpling,
espécie de guioza, e pork belly bun, sanduíche de barriga de porco.
Quase do lado do mercado está o Jack
Kerouac Alley, um beco tingido por grafites e frases dos integrantes da geração
beat, movimento principalmente literário de contracultura dos anos 1940 e
1950 movido a drogas, jazz e road trips.
Próxima está a City Lights, editora e livraria que publicou as principais obras
dos beats. Aprenda mais sobre eles tomando uma cerveja no Vesuvio Café,
bar de 1948 que era frequentado por
Jack Kerouac e sua turma, e no pequeno
The Beat Museum, que guarda memorabilia da época, vende pôsteres e expõe
o carro usado no filme Na Estrada, do
diretor brasileiro Walter Salles (ingresso: US$ 8).
Saindo dali, caminhe cerca de dez
minutos até a esquina da Powell Street
com a Jackson Street para subir num
deles, os famosos bondinhos de São
Francisco. Desça no topo da Lombard
Street, a ladeira em zigue-zague enfeitada por jardins e casarões tradicionais da
chamada Russian Hill. Você pode descer pelos degraus admirando a vista.
Depois de uma passada no hotel para recarregar as energias, reserve uma

DIA 3

Reserve com antecedência o passeio
a Alcatraz no site alcatrazcruises.com
(US$ 39,90), empresa oficial para compra de ingressos. O tour clássico sai do
Pier 33 e vai até essa ilhota a 2.500 metros da costa, onde está uma das prisões
mais afamadas do mundo, que funcionou de 1934 a 1963 – o plus da atração
é o passeio de barco até lá, que rende
um belo panorama da baía. Acompanhado pelo audioguia narrado por ex-detentos, você visita celas e aprende sobre infratores ilustres que ficaram presos ali
(Al Capone entre eles).
De volta ao Pier 33, pegue o trem
do sistema Muni em frente à saída (linha F) e desça pouco depois no Pier 7,
uma passarela de madeira que convida
a tirar mais fotos lindas da Bay Bridge e
do skyline de São Francisco. Dali, caminhe dez minutos margeando o mar até o
Ferry Building, uma bonita construção
do século 19 transformada em mercadão gastronômico.
Ali estão reunidos produtos de pequenos fazendeiros e alguns dos melhores restaurantes de São Francisco (ou
filiais deles). A Cowgirl Creamery vende queijos, a Frog Hollow Farm tem folhados doces com frutas orgânicas, o
Humphry Slocombe faz sorvetes artesanais, a lanchonete Gott’s Roadside serve
hambúrgueres suculentos. O ótimo restaurante vietnamita Slanted Door também fica ali – há uma segunda versão
dele no mercado, menor e mais barata,
onde você pode comer no balcão, o Out
the Door. Vale fazer um tour para provar
um pouquinho de cada coisa e ainda levar quitutes de volta para o hotel.
A dois quarteirões do Ferry Building
está a estação de metrô Embarcadero.

Entre e pegue um trem da linha L (descendo na estação S.F. Zoo) ou da linha
S (descendo na Castro Street) e em
15 minutos você chega ao Castro, o bairro onde o político e ativista Harvey Milk
defendeu a causa LGBT. Desça pela
Castro Street vendo as bandeiras de arco-íris e as faixas de pedestres coloridas.
Ali estão o Castro Theater, um cinema
quase centenário de mais de 1.400 lugares, e o GLBT History Museum (ingresso: US$ 5), que destrincha um pouco essa história, além de uma porção de
lojinhas e cafés curiosos (a Hot Cookies
e sua decoração, digamos exótica, vale
uma parada). Olhe para o chão para ver
a Rainbow Honor Walk, a calçada da fama do “arco-íris”, que honra ativistas, artistas e outros personagens LGBT.
Caminhe dali até o Mission Dolores Park, um parque onde os frequentadores refletem bem a alma progressista e cosmopolita da cidade – repare na
vista, com o skyline do centro ao fundo.
O bairro Mission, antigo reduto de imigrantes latinos, floresceu em um point
de paredes grafitadas, cafés e bares mil.
Bairro adentro, veja o mural do centro
comunitário Women’s Building, um manifesto para as mulheres do mundo, e
os grafites do Clarion Alley, um corredor colorido sempre em transformação.
O rumo do passeio aí depende do horário e da sua fome, porque o Mission é
ideal para comer e beber. O El Techo
tem um terraço ao ar livre e serve comidinhas de rua latinas; o Loló, pratos mexicanos e coquetéis; o Baretta, aperitivos
e pizzas feitos com ingredientes orgânicos; o La Taqueria, os melhores burritos
da cidade; e o Foreign Cinema, comida moderna americana com influência
de várias partes do mundo em pratinhos
pequenos para dividir. No pátio externo
do lugar são exibidos filmes em um telão
– cheque o site para ver a programação.

DIA 4

Prepare as pernas porque este dia pedirá uma caminhada extensa – se cansar, claro, dá para cortar alguns trechos
com um ônibus ou Uber. Comece por
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mesa no Zuni Café, na central Market
Street, que fica aberto até tarde (lembrando que nos Estados Unidos é comum sair para comer às 18h). Funcionando desde 1979, é “o” lugar para pedir
clássicos americanos: o frango assado, o
hambúrguer e a salada caesar estão entre os melhores da cidade.
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1. Ferry Building | 2. São Francisco vista do barco que vai a Alcatraz
3. Castro Street | 4. Bondinho típico e Ilha de Alcatraz ao fundo
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volta das 10h na ampla praça do Civic
Center, com seus jardins geométricos,
e dê uma olhadela no City Hall, a prefeitura da cidade, com seu belo domo
beaux-arts inaugurado no início do século 20. Do outro lado da Van Ness Avenue
está a War Memorial Opera House, que
sedia peças, óperas, balés e concertos.
Siga para continuar o passeio pela
Hayes Street, uma das mais simpáticas
de São Francisco, com uma coleção de
lojas, restaurantes e cafés. São cerca de
15 minutos de caminhada até a Alamo
Square, a praça lindinha onde estão as
Painted Ladies, a sequência de casinhas
vitorianas coloridas com suas varandas
e janelas ornamentadas imortalizadas
na abertura da série dos anos 1990 Full
House (Três é Demais no Brasil). Atravesse a praça e caminhe mais 500 metros
até o Nopalito, restaurante que serve
comida mexicana orgânica, sustentável
e meio gourmet. Pratos saem por menos de US$ 20 e incluem tacos, quesadillas, gorditas, tamales e outras especialidades – muito bem acompanhadas
de uma margarita.
De lá, são apenas dois quarteirões
até a Haight Street, em Haight-Ashbury,
bairro que foi epicentro do movimento
hippie no fim dos anos 1960. As lojas dessa rua trazem flashbacks da época: veja a
Love on Haight, cheia de roupas tie-dye e
outros artigos multicoloridos, a livraria independente The Booksmith, fundada em
1976, a Amoeba Music, com uma das
maiores coleções de discos do mundo, e a
Wasteland, um megabrechó. Dá também
para tomar um cafezinho na descolada
Baker Beach

Ritual Coffee Roasters e uma cerveja artesanal na Magnolia Brewing.
A Haight Street convenientemente
termina em uma das bordas do enorme
Golden Gate Park (não confunda com
a ponte Golden Gate, são dois lugares
diferentes), maior que o Central Park de Nova York. Pelo tamanho do parque, pode convir alugar uma bicicleta e
fazer um roteiro circular – logo no fim
da Haight Street há a Parkwide Bike
Rentals & Tours, com bikes para alugar.
Dali, passe para ver as flores do Conservatory of Flowers, com jardins impecáveis e uma enorme estufa branca do século 19. Siga ao Japanese Tea Garden,
com laguinho, estátuas de Buda e estruturas em forma de pagodas, e se ainda tiver tempo, escolha uma ala do De
Young Museum (ingresso: US$ 15) para explorar: a coleção abrange desde artigos pré-colombianos até pintura contemporânea. Em frente está a California
Academy of Sciences (ingresso: a partir
de US$ 30,75), museu interativo de ciências interessante para quem está com
crianças. Veja ainda o laguinho Stow, rodeado por uma trilha, e o San Francisco
Botanical Garden, com uma coleção de
mais de 9 mil tipos de plantas.
Que tal um pôr do sol memorável para findar o dia? Pegue um Uber até Baker
Beach, uma praia gostosa onde os locais
brincam com crianças e caminham depois do trabalho. O crepúsculo tem no
panorama a ponte Golden Gate, o mar
azulzinho, as pedras, a vegetação ao redor. Para deixar saudade de São Francisco e já planejar a próxima visita.

Brinde `a
californiana
Se não bastassem todo o perfil vanguardista e a cobiçada
cultura praiana, a Califórnia ainda abriga um polo enoturístico
exuberante em Napa Valley, Sonoma County e Mendocino
Por Carlos Marcondes

N

o coração da Califórnia, dois
mundos se encontram em simbiose admirável: o charme da
cultura europeia do vinho e a imbatível
eficiência e organização turística americana. O ponto de partida, por si só, já
é mágico. São Francisco, uma das cidades mais pluralistas das Américas, é
a base para acessar os santuários vínicos do estado. Em pouco mais de uma
hora de carro, chega-se à mítica Napa
Valley, o hectare de uvas mais caro do
Novo Mundo, que ganha reforço com a
companhia de Sonoma e Mendocino.
A paisagem é estonteante. No verão,
o verde toma conta dos cenários com as
parreiras repletas de folhas e carregadas
principalmente de uvas Cabernet Sauvignon e Chardonnay. No inverno, o tom
muda e, embora os vinhedos fiquem desnudos, o amarelo emana charme, proveniente das flores de mostarda que circundam as videiras. Independente das cores,
ao fundo desse carpete de parreiras geralmente há uma impressionante propriedade, em um cenário que chega a lembrar os châteaux da França.

P R E PA R A !

Quanto tempo ficar: três dias em cada região é um
bom tempo. Montar base em Napa é uma opção prática
para explorar o Valley, assim como ficar em Sonoma
é conveniente para desvendar Sonoma County. Já na
região de Mendocino, a pequena Philo é interessante
para quem tem prioridade em visitar vinícolas.
Como se locomover: alugar carro em São Francisco para
explorar as regiões vinícolas torna a viagem bastante fácil
– Napa está a 112 quilômetros da cidade, Sonoma, a 90, e
Mendocino, a 220. Mas atenção com o consumo de álcool:
o limite para beber e dirigir na Califórnia é de 0.08 BAC
(Blood Alcohol Content), ou seja, para uma pessoa de cerca
de 75 kg, é possível tomar apenas uma taça de vinho a cada
duas horas. Também dá para aproveitar bem mesclando
transporte público, passeios como os de tuk-tuk, tours de
bicicleta nos vinhedos e aplicativos como Uber e Lyft.
Quando ir: no verão, entre os meses de julho e agosto,
as regiões têm enorme ocupação, com hotéis e vinícolas
lotadas. É possível participar da vindima em algumas
propriedades entre agosto e outubro. No final de
setembro e começo de outubro, o clima começa a ficar
mais fresco e não é tão lotado. Há diversos eventos como
a competição de pisa de uva ofertada pela Castello
di Amorosa. No inverno tudo está mais tranquilo. O
clima frio (chega a gear de madrugada) e o ambiente
aconchegante clamam por vinhos tintos.
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N apa Va l l e y
Não por acaso, a região é conhecida como The Legendary Napa Valley. A
estrutura impressiona. É um dos maiores cases de sucesso do mundo do vinho,
estopim de uma reviravolta estrondosa
que abalou medalhões franceses. A história de Napa começa em 1838 com as
primeiras vinhas plantadas por George Yount, que posteriormente foi homenageado com seu nome batizando a pequena cidade de Yountville.
Mas foi apenas em 1976 que Napa
passaria a se destacar. Isso porque, no
evento que ficou conhecido como “O
Julgamento de Paris”, pela primeira vez
na história um Chardonnay (Chateau
Montelena) e um Cabernet Sauvignon
(Stag’s Leap Wine Cellars) produzidos
na região californiana venceriam, às
cegas, centenários produtores franceses, quebrando um paradigma oligárquico estrondoso.
Uma vez nos holofotes globais, Napa Valley se desenvolveu intensamente

e em poucas décadas chegou ao apogeu,
com todas as opções de entretenimento
que o interior da Califórnia poderia oferecer. Transformou-se em um cantinho
turístico completo que atrai a expressiva marca de mais de 3,5 milhões de visitantes por ano.
A cidade de Napa em si, que dá nome à região, é muito bem organizada,
plana, com ares tranquilos no inverno
e efervescentes no verão, além de incontáveis festivais musicais, culturais e
gastronômicos. Ela pode ser a base para conhecer todo o pequeno vale que,
embora seja uma das regiões mais cobiçadas do mundo do vinho, é uma das
menores, com 48 quilômetros de largura por cinco de comprimento.
E as cerejas do bolo estão em uma
avenida chamada St. Helena Highway.
É praticamente uma artéria vínica milionária que liga Napa até a cidade de
Calistoga, passando por Yountville,
Oakville, Rutherford e Santa Helena.
Nesse trajeto de 20 minutos encontram-se todos os míticos produtores,
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como Paul Hobbs, Robert Mondavi,
Inglenook (do cineasta Francis Ford
Coppola) e Opus One, a maioria com
propriedades impressionantes. Visitar
duas ou três delas é missão compulsória, mas prepare o bolso. É preciso marcar com antecedência e uma degustação de alguns mililitros de três vinhos na
Opus One, por exemplo, pode facilmente atingir R$ 300. Parece muito, mas serão goles para jamais esquecer.
No que tange à arquitetura, Napa
Valley também tem para todos os gostos,
desde um castelo feito aos moldes de
um italiano do século 13, como na produtora Castello di Amorosa, passando
pelo Chateau Monte Helena, com um
edifício histórico de 1888 feito todo em
pedras ao estilo inglês, até a vanguardista Ashes & Diamonds, de perfil descolado, a cara da geração geek. Há também
a experiência com perfil country. Do outro lado de Napa, a Shady Brook reserva
em seu haras a oportunidade de aliar cavalgada entre os vinhedos com degustação de quatro vinhos, acompanhados de
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queijos locais, charcutaria e outras iguarias para beliscar. É servido em um relaxante terraço com vista para um carpete
verde de parreiras. A oferta não é lá uma
pechincha: sai por US$ 155 e dura cerca de duas horas.
Mesmo com estruturas suntuosas,
95% das mais de 400 vinícolas da região
são familiares, o que abre o leque de
oportunidades de visitar aquelas mais
peculiares e não tão badaladas. A experiência torna-se ainda mais interessante se for de um modo único, a bordo de
um ecológico tuk-tuk elétrico. “Queríamos ofertar um passeio customizado,
inusitado e que tivesse uma
marca de sustentabilidade”, conta Dieter Piestch,
chef alemão que criou o
conceito da empresa
Laces and Limos junto com sua esposa
Michelle Helms.
Basta passar um
briefing que eles
são capazes de

1. Vinícola Opus One
2. Vinhedos da
Shady Brook
3. Vinícola Opus One

Tour de Tuk-Tuk

1

1. Vinhos servidos no
tour do tuk-tuk
2. Restaurante The
French Laundry

vinícola ashes & diamonds
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atender a seus anseios, com degustações harmonizadas e tour charmosíssimo entre vinhedos pouco visitados (a
partir de US$ 65).
Do tuk-tuk, avante para o céu. Sobrevoar vinhedos consagrados ao nascer do dia a bordo de um balão é uma
das atrações turísticas mais emblemáticas de Napa. A decolagem parte quase de dentro dos vinhedos da Chandon,
terra de ótimos espumantes. Pena não
poder degustá-los durante o voo, mas
a conexão que se cria com o terroir, o
entendimento da região e a energia
da amplitude são realmente especiais
(balloonrides.com, US$ 199).
Vale dizer que Napa Valley, definitivamente, não é dos destinos mais acessíveis, embora tenha acomodações como
bed and breakfast, além de restaurantes

mais simples capazes de se ajustar a
budgets modestos. Mas sua vocação é
mesmo dar prazer para aqueles que não
têm tanta preocupação com orçamentos. Quando o assunto é hospedagens e
experiências gourmet, a Legendária pulsa em tentações sublimes. Alguns dos
mais charmosos resorts e hotéis-butiques do interior da Califórnia estão espalhados entre as vinhas, como o Auberge du Soleil, o Carneros Resort and Spa,
o Meadowood e o romântico Calistoga
Ranch, que, apesar de não ter vinhedos,
está fincado em um cânion particular.
Todo oásis com hospedagens e vinhos
suntuosos necessita ofertar experiências
gourmet à altura. Nesse quesito, a minúscula cidade de Yountville reina absoluta. E não apenas regionalmente. Per
capita, com apenas 3 mil habitantes, ela
ostenta o título de ser o celeiro da boa
mesa mais premiado dos Estados Unidos. E há um culpado por esse título: o
chef Thomas Keller, proprietário do The
French Laundry, que, além de três estrelas Michelin, foi aclamado por dois anos
como o melhor do planeta, na tradicional
seleção The World 50 Best Restaurants.
Seu sucesso o motivou a abrir mais
três pequenos templos gastronômicos:
o Bouchon Bistro, o Bouchon Bakery e
o Ad Hoc + Addendum. Charmosos cafés, chocolaterias e wine bars completam
um portfólio verdadeiramente singular.
Em toda Napa Valley, são 150 restaurantes, sendo a região vinícola com mais estrelados do mundo (per capita). Afinal de
contas, uma lenda não se faz à toa.

Sonoma County

Fotos: Johnny Mazzilli e divulgação

A etiqueta jornalística não recomenda tomar partido, mas tenho que confessar que fui enfeitiçado pela segunda
mais icônica região turística produtora
de vinhos dos Estados Unidos. Ela traz
consigo um equilíbrio admirável entre a
vida interiorana pacata e a estrutura de
cidades prontas para o turismo, como
um destino de charme.
Estamos na região de Sonoma County, terra da delicada uva Pinot Noir, onde os rótulos mais celebrados surgem de
videiras premiadas em 425 produtores.
A região é belíssima, com 30 pequenas
cidades que incluem nomes como Santa Rosa, Petaluma e a costeira Bodega
Bay. A cidade de Sonoma propriamente dita é o coração desse terroir um pouco mais frio que Napa, com características distintas de amplitude térmica, solo
e altitude.
Nela, toda a experiência, digamos,
“urbana” se dá ao redor da Plaza Sonoma, com edifícios históricos que datam
de meados do século 17. São diversas
galerias, restaurantes, queijarias e algumas pequenas bodegas. Em uma tranquila caminhada de uma hora, tem-se

um panorama completo dos destaques
do centro. Estando por lá, tente marcar
uma reserva para comer no descolado
The Girl & The Fig. Em formato de antiquário, a casa oferece toques franceses, com ótimas opções sazonais, frescas e orgânicas.
A cerca de dez minutos de carro da
Plaza, há uma visita imperdível para
aqueles que não dispensam imergir na
história da região. Se hoje os vinhos da
Califórnia são cultuados no mundo é
porque a vinícola Buena Vista um dia, lá
em 1857, resolveu plantar vinhas e começar o que seriam os vinhedos do norte do estado. O local exala tradição e,
além de uma área rústica para degustação, ainda oferece um tour pelo museu,
que retrata todo o desenvolvimento do
vale (degustação a partir de US$ 20 e
museu, US$ 20).
Para aqueles que não resistem a suvenires pitorescos, além de belas garrafas de produtores locais, é preciso conferir o California Wine Museum, na
cidade de Petaluma. O curador e proprietário colocou toda a sua coleção de
4.500 peças à venda. Há, por exemplo,
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900 abridores vintage que somente os
deuses saberiam dizer quais rolhas antigas eles já perfuraram. O ingresso é de
graça, porque está absolutamente tudo
à venda, então a ideia é que o pessoal vá
mesmo para comprar as relíquias.
Duas vinícolas importantes próximas à cidade de Sonoma são ótimos locais para desfrutar de um final de tarde, seguido de degustações. A histórica
propriedade da Kunde é uma das pioneiras, já na quinta geração da família,
e com 900 hectares de vinhas. Algumas
parcelas do vinhedo são centenárias. É
possível provar seis vinhos por US$ 15
em um espaço bem agradável diante
de um pequeno morro, onde a vinícola
construiu uma cave subterrânea. A cada hora, há um tour que leva para conhecê-la. Entre as escolhas dos vinhos,
prove o Reserve Century Vines, elaborado com a uva Zinfandel, um supervinho que rende boa oportunidade para
conhecer a cepa mais simbólica nos Estados Unidos.

Outra maravilha é o Chateau St. Jean,
cuja mansão completará um século no
ano que vem. É um passeio de charme, que inclui um belo jardim em estilo mediterrâneo, cenário para algumas
das degustações. Prove um flight harmonizado com três taças e três finger foods
por US$ 25.
Por ser uma região ampla, há tours
para todos os gostos em Sonoma County.
Se Napa tem tuk-tuk, por aqui há
passeios em vinícolas a bordo do
Wine Trolley, uma réplica de bondinho de 1890 que leva animados enófilos a degustações e piqueniques divertidos (US$ 99). Há, ainda, passeios
de bicicleta em vinhedos e até visitas
a cervejarias “intrusas” e a uma produtora da indústria de Cannabis na cidade de Santa Rosa. Para os fãs do tema,
é uma oportunidade especial de conhecer, com explicações didáticas, toda a produção e comercialização da erva no estado, onde ela é legalizada para
fins recreativos.

Fotos: Carlos Marcondes, Johnny Mazzilli e divulgação

Opção de hospedagem impecável em
Sonoma, o Fairmont Mission Inn & Spa
cativa sem ostentar. Seu restaurante de
carnes tem carta com 540 vinhos, sendo
quase metade de produtores locais –
quem não está hospedado também pode
frequentar. O spa também é destaque

Mend o cin o C o u n t y
Além dessa proximidade especial
com produtores, Philo, a pequena vila que concentra boa parte das vinícolas, ainda tem uma filosofia bem alternativa e natureba. É na região que está
a maior produção de Cannabis da Califórnia e também boa parte dos vinhos
segue o cultivo orgânico ou biodinâmico, características cada vez mais valorizadas. Um exemplo contundente dessa
linha é a Pennyroyal Farm, na única avenida de Philo. O espaço é um templo
de queijos de cabra orgânicos que são
impecavelmente harmonizados com os
vinhos elaborados pela proprietária do
empório. Programar um almoço aqui é
compulsório.
Após essa imersão interiorana pelos
microterroir de vinhos premium californianos, se bater uma saudade do mar e
houver ao menos mais um dia, considere incluir a cênica costa de Mendocino no roteiro. A Highway 1 levará a baías dramáticas como as de Point Arena,
a passeios em caiaques que dão acesso a
cavernas marinhas e à imperdível Glass
Beach – onde, em vez de areia, pedras
coloridas dão o tom. À beira-mar, encerre a imersão enoturística com um brinde
em celebração ao “sonho californiano”,
que cabe perfeitamente em uma taça.

caminho entre sonoma e Mendocino

Fotos: Carlos Marcondes, Johnny Mazzilli, Shutterstock.com e divulgação

O nome lembra a famosa cidade argentina Mendoza, mas Mendocino County é, na verdade, uma californiana raiz e
ainda pouco badalada internacionalmente. Já mais ao norte de São Francisco, a
cerca de duas horas de carro, chega-se a
uma área bela e pacata que exala autenticidade, com preços bem menos inflacionados que as vizinhas Napa e Sonoma.
Também é terra da Pinot Noir, que
responde por metade da produção das
90 vinícolas da região. A segunda uva
mais plantada é a Chardonnay, mas há
vocação também para interessantes
Riesling, consagradas em terroir alemão.
Por aqui, não só os rótulos são mais acessíveis como as degustações nas pequenas
bodegas custam menos, cerca de R$ 40.
Para aqueles enófilos que não se contentam com o trivial, em busca de vinhos
que jamais encontrarão em seu país, a região de Anderson Valley é ponto de desbravação obrigatório. Rótulos soberbos como os produzidos por Van Williamson, da
Witching Stick Wines, são apresentados
pelo seu criador em um casebre ao lado
de seus simpáticos cachorros (degustação de cinco tipos: US$ 10). “Trabalhei
anos em Napa, mas o terroir de Mendocino permite ousar mais”, comenta o talentoso enólogo.
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1. Van Williamson, da Witching Stick Wines | 2. Penny Royal Farm
3. Costa de Mendocino | 4. Glass Beach | 5. Prato servido na Penny Royal Farm

3
4

5

Yosemite Park
Da s cac ho e i r a s à s
s eq u o ia s g i g a n t e s

Um dos mais famosos parques nacionais americanos pode ser
explorado em diversos roteiros, que incluem mirantes, trilhas,
lagos e paisagens absurdamente lindas Por Mari Vidigal

P

aredões de granito anunciam a chegada do Yosemite Park. Eles são altos, imponentes e
conquistadores. Em seguida, vêm as cachoeiras escorrendo com força do topo dos rochedos e tomando conta de tudo. Um rio que corre sem pressa e reflete as montanhas
ao seu redor completa o cenário. É apenas o começo de um dia – melhor ainda se forem dois
ou três – de muitas emoções. Bem-vindo ao Yosemite National Park, na Califórnia, um dos
58 parques nacionais norte-americanos e o terceiro mais antigo do país. É formado por quatro regiões: Yosemite Valley, Wawona, Hetch Hetchy Valley e Tuolumne Meadows. Pronto
para se apaixonar? O Yosemite é desses lugares que conquista em poucos segundos – mesmo
depois de 15 visitas, não consigo me acostumar com tanta beleza e sigo suspirando sempre.

P R E PA R A !

Como chegar: alugar carro é uma boa opção
para explorar o Yosemite, que fica a cerca de
250 quilômetros de São Francisco – no caminho,
aliás, vale parar no mirante da represa Don
Pedro, que fica na Highway 120. Também dá
para ir de ônibus com a empresa Grey Hound,
que conecta São Francisco à cidade de Merced,
nas imediações do parque. Merced é um dos
pontos de parada do Yarts, linha de ônibus
local que conecta o Yosemite Valley e o bosque
das sequoias gigantes às cidades vizinhas, com
quatro rotas distintas (veja mais em yarts.com).
A linha de trem San Joaquin, da empresa
Amtrak, liga Emeryville, próxima a São Francisco,
a Merced (amtrak.com). O ônibus local entre
Merced e a entrada do Yosemite, que fica perto
à cidade de El Portal, já está inclusa na passagem
do trem. Chegando em El Portal, pegue o Yarts
até o Yosemite Valley.
Como se locomover: o parque conta com
ônibus gratuitos, o Yosemite Valley Shuttle, que
conecta os visitantes aos destaques de visitação.
São 20 paradas que incluem pontos de início
de trilhas famosas, hotéis, centro de visitantes
e bolsões de estacionamento. Você pode vir de
carro, estacionar e usar o transfer interno para ir
de um local ao outro no parque sem ter que ficar
dirigindo (na alta temporada, buscar vaga perto
de cada atrativo é tarefa dura). Há bolsões de
estacionamentos bem sinalizados, assim como
estacionamentos menores próximos às principais
atrações. Também é possível alugar bicicletas no
Yosemite Valley Lodge e no Curry Village, entre

abril e outubro, a partir de US$ 12 por hora. Há
trilhas bem demarcadas espalhadas por todo o
Vale.
Quando ir: durante o inverno (de novembro a
fevereiro), equipe seu carro com correntes nos
pneus para dirigir na neve. A primavera (abril a
junho) marca o início do degelo e é o melhor
período para ver a beleza do parque. No verão
(julho e agosto), as cachoeiras começam a secar.
É a época mais lotada – a dica é chegar antes
das 8h para evitar filas (que podem levar mais de
uma hora) e estacionar no centro do Yosemite
Valley tranquilamente. Uma das atividades mais
gostosas nesse período é descer o rio de bote
inflável ou em boias, disponíveis para locação no
parque. O outono (setembro e outubro) é época
de cachoeiras secas e temperaturas amenas, boa
para fazer trilhas mais longas.
Quanto tempo ficar: reserve pelo menos três
noites para visitar os principais mirantes e fazer
algumas trilhas.
Onde ficar: hospedar-se dentro do Yosemite
Park, e de preferência no Yosemite Valley, é uma
experiência imbatível. As opções, porém, são
escassas e concorridas, com reservas que podem
ser feitas até um ano antes (veja na última página
desta reportagem). Também é possível dormir
nas cidades ao redor do parque, como El Portal,
Groveland, Buck Meadows, Oakhurst e Mariposa.
Quanto custa: o ingresso custa US$ 35 por carro
ou US$ 20 para quem vem de ônibus Yarts. A
validade é de sete dias e pode ser comprado na
entrada do parque. Guarde o recibo, pois ele
será checado na saída.
yosemite falls

Fotos: Nido Huebl/ Shutterstock.com

YO S E M I T E VA LL E Y

Glacier Point

O Yosemite Valley é o principal ponto
de visitação, que concentra alguns dos
cartões-postais mais famosos da região,
como os paredões de granito Half Dome
e El Capitán, as cachoeiras Bridal Veil e
Yosemite Falls e o mirante Tunnel View.
É também onde estão as principais trilhas. Reserve pelo menos um dia inteiro no Valley, começando com uma parada no Half Dome View. De lá é possível
enxergar os paredões de granito que dão
fama ao parque, como o Half Dome –
cujo formato lembra um domo partido
ao meio – e o El Capitán, que recém-conquistou as telas dos cinemas com o
documentário Free Solo (assista!).
Minha recomendação para os próximos quilômetros é: dirija devagar e pare sempre que conseguir. Há pequenos
estacionamentos na beira da estrada e o
meu preferido fica bem na saída do primeiro túnel, do lado direito. Tem vistas
lindas do Yosemite Valley sendo cortado
pelo Rio Merced, com a cachoeira Bridal Veil no fundo – mas só vale a pena se as quedas estiverem cheias. Dirija mais uns dez quilômetros para chegar
a ela, que é uma das poucas cachoeiras
do parque que não desaparecem no verão (junho a setembro), ainda que suas

águas fiquem ralinhas. O estacionamento amplo fica na beira da cachoeira e é
um dos melhores lugares para fotografar
seus 188 metros de altura por inteiro.
A trilha de acesso à Bridal Veil é curta
(800 metros ida e volta), 100% acessível
e leva ao pé dela.
Coladinho à cachoeira está o Tunnel
View, o mirante mais popular do Yosemite. É sua chance de refazer a foto de Ansel Adams, que em 1938 revelou o parque
para o mundo. A imagem Gates of Paradise
(Portões do Paraíso), feita por esse fotógrafo americano, mostra uma versão bem parecida com a que você verá no mirante: um
corredor espesso de pinheiros pontudos
atravessando a fileira de granitos, junto à
delicadeza da Bridal Veil. A parada merece
ser feita em qualquer estação do ano, mas
fica ainda mais especial durante o inverno,
com os pinheiros enfeitados pelo branco da
neve, que forma uma capa espessa no topo das montanhas. O nome do mirante –
“vista do túnel” – é graças ao túnel de pedra
que você atravessará a seguir.
Já a Glacier Point Road, aberta entre
o final de maio e outubro, conecta o Yosemite Valley ao mirante mais espetacular do parque, o Glacier Point. Vale fazer
o trajeto o mais cedo possível, já que ele
é superconcorrido e, dependendo da

Falls juntas) e a Yosemite Chapel (uma
capelinha fotogênica). Aqui, vale deixar
o carro estacionado em um dos bolsões
do parque e pegar o shuttle gratuito ou
caminhar até o ponto de início da trilha
da Lower Yosemite Falls (a volta completa tem 1,6 quilômetro de caminhada
fácil). Finalizando o circuito, a última
parada é o Valley View, uma perspectiva especial com o Half Dome e a Bridal
Veil no mesmo plano.

Força nas canelas
Para quem quer conhecer o Yosemite
de verdade, nada como botar o pé na estrada e se aventurar por uma das trilhas
do parque. Há opções para todos os níveis de preparo físico. Algumas das minhas preferidas são:
Mirror Lake (fácil – 3,2 km para
chegar ao lago e voltar): é uma trilha sazonal que proporciona vistas lindas das
montanhas do Yosemite, refletidas no lago
como se fosse um espelho. Quem se empolgar pode dar a volta completa em torno do lago e andar mais oito quilômetros.
Mist Trail – Vernal e Nevada Falls
(moderada a difícil – entre 2,6 e 8,7 km):
dá para ir somente até o pé da Vernal
Falls e já curtir um visual incrível. O melhor é que tanto a Vernal quanto a Nevada Falls possuem água o ano todo, ou seja, uma ótima pedida para um mergulho
no final da trilha. Minha dica é começar
cedo, fazer um piquenique e caminhar
até onde der. Quem sabe você não chega até o topo do Nevada?
Upper Yosemite Falls (difícil –
11,6 km): subir até o topo da cachoeira
mais alta do parque é um verdadeiro privilégio. Uma chance fantástica de nadar
nas piscinas naturais formadas pelas quedas e tirar fotos espetaculares do vale.
Half Dome (difícil – 22,7 km): a
trilha mais concorrida do Yosemite, e
também de alta dificuldade, funciona
com um sistema de permissões por sorteio. A subida começa pela Mist Trail e
passa por algumas cachoeiras até o pé
do Half Dome. O trecho final da subida
é feito com a ajuda de cabos de aço e as
vistas lá do alto são de outro planeta.

Fotos: Roel Slootweg/ Shutterstock.com

lotação do parque, há até operação comboio na subida para controlar a quantidade de carros. No caminho, não deixe
de parar no Washburn Point, que tem
uma vista bem interessante e diferente
do Glacier Point. Dirija devagar, pois no
verão há grandes chances de você esbarrar com um urso – e, por conta disso,
nem pense em sair do carro.
Já no Glacier Point, uma pequena trilha 100% pavimentada conecta o estacionamento aos mirantes. A primeira parada,
na boca do estacionamento, dá uma perspectiva bacana do Half Dome (aqui do alto dá para ver direitinho o formato arredondado, quase delicado, da montanha
em contraste com a outra face reta) e o
esplendor das cachoeiras Nevada e Vernal
logo abaixo. O mirante principal fica um
pouco acima – uns cem metros de caminhada fácil – e tem uma vista completinha
do Vale, com direito a um vistão da Yosemite Falls (a cachoeira mais linda do parque e a quarta mais alta do mundo).
Uma das formas mais deliciosas
de explorar o Glacier Point é fazendo
uma trilha. Para poupar a subida, a dica é o Glacier Point Tour, ônibus que
leva ao mirante no topo da montanha
(US$ 28,50). De lá é fácil começar a
trilha que desce até o Yosemite Valley.
Quem quiser caminhar o circuito completo, pode subir a pé pela 4 Mile Trail
(7,5 quilômetros) e descer pela Panorama Trail (13,5 quilômetros). As vistas
são lindas, mas é puxado, viu?
Dirigindo de volta ao Yosemite Valley,
chegou a hora de ver a Yosemite Falls de
pertinho. Essa é uma cachoeira sazonal,
ou seja, ela seca completamente no verão, mas durante a primavera e o inverno proporciona algumas das vistas mais
espetaculares do parque. Há vários mirantes lindos para ver as quedas, que vão
pipocar do lado esquerdo do seu carro:
Sentinel Beach (uma das praias do Rio
Merced e um lugar delicioso para curtir nos meses mais quentes), Swinging
Bridge (atravesse a ponte e faça uma caminhada pela região), Sentinel Bridge
(um dos melhores lugares no vale para
fotografar o Half Dome e o ponto perfeito para ver as duas metades da Yosemite

1. Vista do Tunnel View | 2. Estrada pelo parque | 3. Mist Trail | 4. Half Dome
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A segunda região mais visitada do
Yosemite ganhou sua fama graças ao Mariposa Grove, o maior dos três bosques
de sequoias gigantes do parque. O acesso ao bosque é feito por um sistema de
transporte gratuito, que funciona entre
março e outubro, conectando o centro
de visitantes Mariposa Grove Welcome
Plaza ao ponto de início da trilha. Chegue cedo pois, apesar de amplo, o estacionamento lota no meio da manhã.
O deslocamento entre o Yosemite
Valley e o ponto de início do passeio leva cerca de uma hora. O ônibus deixa de
frente para uma fileira imponente de sequoias gigantes. Repare no tom avermelhado da casca e em como elas se destacam das demais árvores do bosque.
Eu sempre digo que não importa quantas vezes você já viu uma sequoia antes,
o contato com os maiores seres do planeta é sempre um privilégio. Para curtir
Grizzly Giant

o passeio de verdade, percorra pelo menos uma das trilhas do Mariposa Grove. A menor delas, de meio quilômetro,
conta com uma dezena de sequoias adultas e uma árvore caída que vai ajudar a
perceber a dimensão dessas gigantes.
É surreal.
E já que estamos falando em grandezas, minha sugestão é a trilha Grizzly
Giant (3,2 quilômetros em dificuldade média), que leva até a Grizzly Giant,
uma árvore com galhos tão fortes e grandes que mais parecem braços musculosos. De quebra você também passará por outros dois pontos especiais: o
Bachelor and the Three Graces (um
conjunto de quatro sequoias lindíssimas) e a California Tunnel Tree (uma
árvore com um túnel esculpido).
Além das árvores gigantes, Wawona
conta com a Pioneer Village, um pedacinho histórico que mostra como foi o começo da exploração do parque, com direito a exibições educativas, casas-museus,
uma ponte de madeira fotogênica, carruagens antigas, um celeiro que oferece cavalgadas pela região e o hotel histórico
Wawona, uma opção bem gostosa para almoçar – que abre só de abril a dezembro.
Durante o inverno (novembro a início de março), porém, a estrada que leva ao bosque de sequoias fica interditada pela neve. O passeio pode ser feito
com o auxílio de sapatos de neve ou esqui cross-country – mas a trilha é pesada e você terá que caminhar ao todo sete
quilômetros nessas condições. Só para
quem tem excelente preparo físico e é
acostumado com atividades de neve.

California Tunnel Tree

Fotos: Javen/ Shutterstock.com

WAWO N A

H E T C H H E T C H Y VA LL E Y

TUOLUM N E M E A D OW S

Uma estradinha meia-boca conecta a Highway 140 à entrada noroeste do Yosemite.
É um local ainda pouco explorado do parque e conhecido por abrigar uma das principais reservas de água potável do norte da
Califórnia: a Hetch Hetchy Reservoir, um
projeto de engenharia ambicioso que transformou parte do parque em uma gigantesca represa.
Ela é o ponto de partida para explorar a região. Aqui duas cachoeiras de grande porte,
Wapama e Rancheria Falls (ambas sazonais),
são os destaques e não preciso nem dizer que
parte da graça é caminhar até pertinho delas, preciso? Para isso, somam-se, contando
ida e volta, oito quilômetros até a Wapama
Falls ou 21,4 quilômetros até a Rancheria
Falls. As duas trilhas são de dificuldade moderada e a primeira delas é bem popular entre famílias com crianças. Não topa caminhar
tanto, mas não quer perder as vistas do Hetch
Hetchy Valley? Vale dirigir até o estacionamento principal (na boca da represa) e caminhar ao Lookout Point. São 3,2 quilômetros
(ida e volta) repletos de vistas encantadoras.

Aberto de maio ao comecinho de outubro (as datas de abertura variam conforme a intensidade do inverno), o
Tuolumne Meadows é a região mais remota do
Yosemite e a mais surpreendente. O legal é que,
mesmo nos dias de parque lotado, consegue preservar a sensação de tranquilidade, já que pouca
gente acaba se deslocando até lá.
A aventura começa na Tioga Pass, a rodovia que conecta o Yosemite à parte mais montanhosa do estado
e a regiões lindíssimas, como Monolake e Mammoth
Lakes. Aqui, basta dirigir para ser impactado pela mudança de cenário. Minha dica é parar no Olmsted Point para ver o Half Dome de costas e no
Tenaya Lake, o maior lago do Yosemite, com águas
azuladas que refletem as montanhas e é superdisputado pelas famílias no verão.
Com mais tempo, recomendo visitar as coloridas nascentes do Soda Springs, espécies de poças coloridas que brotam do solo (uma caminhada fácil de 2,4 quilômetros), e os espetaculares
Cathedral Lakes (11,3 quilômetros em trilha moderada), uma dupla de lagos maravilhosa e um dos
lugares mais espetaculares do parque para ver o
pôr do sol.
TUOLUMNE MEADOWS

conteúdo produzido pela revista viajar pelo mundo

