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Surt al mercat "De vins per Europa,
20 rutes imprescindibles en cotxe"
El dia 16 de maig va sortir la guia que pretén obrir les portes de l'enoturisme des
d'una àmplia perspectiva
El dia 16 de maig va sortir al mercat De vins per Europa 20 rutes imprescindibles en cotxe,
d'Isaac Fernández Sanvisens amb la col·laboració de My Way Rutas en Coche. El llibre
pretén obrir les portes de l'enoturisme des d'una àmplia perspectiva, en la qual el vi és l'element
principal i fil conductor, però de cap manera l'únic punt d'interès de cadascuna de les rutes
exposades.
Els itineraris han estat traçats i dissenyats expressament per a aquesta guia buscant una primera
aproximació a les regions vitivinícoles més interessants i properes, incloent-ne algunes de
curioses, i també algunes de les destinacions més desitjades pels viatgers, com el Vènet, la Vall
del Loira, la Toscana, Andalusia, la regió del Mosel·la o el País Basc.

El cotxe es converteix en aquest cas en el millor transport possible, ja que permet viatjar en
llibertat, aturar-se davant cada petit poble o paisatge, davant de cada sorpresa i gastar el temps
de la millor manera possible. A més, per als amants de la conducció, la majoria de quilòmetres són
per carreteres locals, travessant petites ciutats i pobles, entrant entre vinyes.
https://www.naciodigital.cat/cupatges/noticia/3718/surt/al/mercat/vins/europa/20/rutes/imprescindibles/cotxe
Pàgina 1 de 2

Seguir les indicacions de De vins per Europa és una manera de descobrir i viure l'Europa més
autèntica, de conèixer tradicions que es creien perdudes i, principalment, de compartir vivències
amb gent apassionada pel món del vi.
L'autor, Isaac Fernández Sanvisens porta viatjant pels mons del vi des de fa més de dotze
anys. Els seus passos per les regions vitivinícoles l'han conduït a través de vinyes de mitja
Europa i Amèrica del Nord. El resultat d'aquesta experiència ha cristal·litzat en obres com Les
rutes del vi (2 volums) o la revisió i actualització de la versió en castellà de Vi per dummies.
A més, també ha exercit la seva professió de periodista en aquest àmbit, coordinant durant any i
mig la revista Cupatges, mantenint el bloc especialitzat de Spanish Wines in Canada i impartint
conferències, cursos i tasts, sempre des d'una perspectiva amena i molt propera al públic. Els
seus esdeveniments de Jazz & Wine Experience, pels quals han passat centenars d'aficionats
del vi i la la música, són un exemple d'això.
Podeu consultar el web dels col·laboradors http://www.mywayrutasencoche.com
(http://www.mywayrutasencoche.com) que és el portal per als amants de viatjar en cotxe.Totes
les rutes han estat dissenyades per My Way Rutas en coche.
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