
Tendência na pandemia, turismo de isolamento veio para ficar

Para atender à demanda, uma infinidade de recantos vem surgindo em diferentes
regiões do Estado, da Serra aos vales, passando pelo litoral

Desde que a pandemia chegou, um novo tipo de turismo anda ganhando espaço
nas preferências de quem tenta se manter longe das aglomerações - ou deseja
apenas viver momentos de descanso. O turismo de isolamento é exatamente
isso: a busca por refúgios particulares e remotos, de preferência no meio do mato,
em alguma cabana ou chalé com decoração charmosa (e cozinha bem equipada).

Para atender à demanda, uma infinidade de recantos vem surgindo em diferentes
regiões do Estado - da Serra aos vales, passando pelo litoral. São, em sua
maioria, empreendimentos individuais, cadastrados no AirBnb (aplicativo de
hospedagem), como a Cabana Mirim, na zona rural de Gramado, a Nacarapina,
no interior de São Francisco de Paula, e o Josef’s Chalé, nas montanhas de Nova
Petrópolis.

Especializada em captar tendências, a jornalista e escritora Fernanda Pandolfi
detectou a nova febre e até criou um projeto sobre o tema, chamado “Fuga pras
colinas”.

— Reparei, entre amigos e gente que sigo nas redes sociais, que esse
comportamento de viagem vinha se repetindo. As pessoas não queriam deixar de
pegar a estrada, mas também não se sentiam confortáveis em dividir café da
manhã, piscina e áreas de convivência de hotéis — conta Fê, à frente da
plataforma de experiências Ida e Volta.

Ao que parece, a alternativa veio para ficar. À frente da Cabanha Sady Agostini,
em Boqueirão do Leão, no Vale do Rio Pardo, a engenheira civil Rafaela Marchi
Agostini e o marido, o empresário Luiz Augusto Agostini, até ampliaram os
negócios.

— Começamos oferecendo uma casa em estilo celeiro, no final de 2020, e, desde
meados de 2021, criamos o Refúgio do Mirante, todo de vidro, na borda de um
perau. Os visitantes adoram — diz Rafaela.

A chegada da Pandemia do COVID 19 em 2020 impactou fortemente o turismo,
muitas empresas fecharam suas portas e pessoas perderam seus empregos, por
outro lado novas oportunidades surgiram diante da situação do mercado.
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O turismo de isolamento pode ser considerado uma nova tendência do turismo?
Em Bombinhas/região as pessoas tem procurado esse tipo de turismo? De que
forma? Se você fosse empreender como apresentaria esse nicho de mercado em
Bombinhas. Reflita sobre esses questionamentos e redija um texto dissertativo
sobre o assunto.


