
ESTILO: utilizo a bike para descobrir as belezas no entorno. Faço 
muitas paradas para fotografias e conversar com meus companheiros 
de aventura. Prefiro percursos planos, de preferencia com paradas para 
conhecer e saborear a cozinha local. Enfrento as subidas em ritmo lento, 
mas sempre com um sorriso. Nível ideal para as famílias e também 
crianças.
PERCURSOS: de 25 a 50 km
ASCENÇÃO ACUMULADA: de 0 a 300 metros

ESTILO: A bicicleta é paixão e esporte. Faço treinos regulares e estou 
preparado para pedais longos, superior a 4 horas. Com amigos partimos 
para enfrentar muitos quilômetros, principalmente subidas. Ao silencio 
da paisagem segue somente o som da respiração e o rangido das 
correntes. Nas
planícies o divertimento é a velocidade, para isso contamos com o 
trabalho e estratégias de equipe.
PERCURSOS: 80 a 100 Km
ASCENÇÃO ACUMULADA: de 700 a 1.200 metros

ESTILO: utilizo a bike para descobrir as belezas no entorno. Faço 
muitas paradas para fotografias e conversar com meus companheiros 
de aventura. Prefiro percursos planos, de preferencia com paradas para 
conhecer e saborear a cozinha local. Enfrento as subidas em ritmo lento, 
mas sempre com um sorriso. Nível ideal para as famílias e também 
crianças.
PERCURSOS: de 25 a 50 km
ASCENÇÃO ACUMULADA: de 0 a 300 metros

ESTILO: As subidas são desafios a serem enfrentados com a cabeça e 
o coração! A adrenalina e competição me estimulam a superar os meus
limites. Meu objetivo hoje será o meu ponto de partida de amanhã.
PERCURSOS: acima de 100 km
ASCENÇÃO ACUMULADA: acima de 1.000 metros

RIDER TYPE

RIDER TYPERIDER TYPE

FÁCIL

DESAFIADORATIVO

Itália Bike Tours

RIDER TYPE
MODERADO



DESAFIADOR

ATIVO

MODERADO

FÁCIL Í N D I C E
Pedalando pelos sítios do Unesco
Descubra as Dolomitas, patrimônio mundial da Unesco

Bike tour e gastronomia: vinhos e queijos italianos
O cartão postal da Toscana
Pedalando pelos Castelos do Ducato em território gourmet
Descubra as Dolomitas, patrimônio mundial da Unesco
Verucchio - Emilia Romana
Riccione - Emilia Romana
Montepulciano - Toscana

O paraíso gastronômico e ciclístico entre Emilia Romana e Toscana
Granfondo Selle Italia e bike tour no Lago de Garda
Granfondo Dieci Colli e Bike Tour na Toscana
Granfondo Colnago e Costa do Adriático
Granfondo Nove Colli
Mountain Bike Marathon Sella Ronda Hero

Pedalando nos percursos da Toscana Clássica
Itália: Costa a costa, do mar Adriático ao Tirreno
Descubra as Dolomitas, patrimônio mundial da Unesco
Verucchio - Emilia Romana
Montepulciano - Toscana
Costa a Costa e Granfondo del Capitano
Maratona das Dolomitas e as famosas subidas da Itália
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Aprecie os vinhos brancos e tintos DOC das Colinas Bolonheses e conheça os 

segredos do queijo Parmigiano Reggiano. Um itinerário de bike, ao longo da linha 

gótica, entre os burgos do Apeninos embrenhados na natureza e na tradição, 

passando pela história. 

Visite a cidade de Montese e a Raccolta di Cose Montesine, Museu Histórico que 

destinou uma sala aos eventos que tiveram como protagonista, um  contingente de 

soldados brasileiros que participaram do conflito das Forças Aliadas: a FEB (Força 

Expedicionária Brasileira).

Bike tour e gastronomia: 
vinhos e queijos italianos



INCLUÍDO
- 6 noites em quarto duplo com meia pensão em 3 
* ou 4 * hotel ou Agriturismo.
- 6 lanches para os bike tours.
- 1 visita na adega típica com degustação.
- 1 visita na empresa de Parmiggiano Reggiano.
- 1 aula de cozinha.
- 1 visita guiada no castelo de Montese.
- 1 visita guiada ao castelo de Vignola.
- 1 visita guiada na cidade de Bologna.
- 1 visita guiada na cidade de Modena.
- Transfer privado de / para o aeroporto de Bolonha.
- Acompanhante diário para o grupo.
- Van de apoio para transferência de bagagem e 
fornecimento de água, barrinhas e fruta, suporte 
para pequenos reparos na bike.
- Guias de ciclismo profissional durante 5 dias.
- Telefone 24 horas para assistência (Inglês e 
português).

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional. 
- Aluguel de bicicletas (à pedido). 
- Bebidas durante as refeições
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, hotéis, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

Do dia 1 de maio à 7 de maio
Do dia 19 de junho à 25 de junho
Do dia 3 de julho à 9 de julho
Do dia 4 de setembro à 10 de setembro
Do dia 2 de outubro à 8 de outubro

Por pessoa em apto duplo em USD - 2689
Suplemento apto individual em USD - 359

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 - Bolonha
Chegada ao aeroporto de Bolonha e transfer ao 
hotel.  Tempo livre, briefing do tour.

Dia 02 - Bolonha / Ponte Rivabella - Distância: 20 km (13 
milhas) Altitude: (+ 85, - 0) Tempo de viagem: 2h 30min
O dia começará com uma curta visita guiada de 
Bolonha na parte da manhã, com a visita dos 
mercados medievais antigos, onde você terá a 
oportunidade de parar para um lanche/almoço. À 
tarde seguiremos pedalando ao longo do canal 
histórico Reno, atravessando os vinhedos de Zola 
Predosa, onde faremos uma parada para degustar 
3 qualidades de vinhos DOC. Em seguida, 
prosseguimos para a Ponte Rivabella, nossa 
próxima hospedagem. Segue jantar no hotel.

Dia 03 - Ponte Rivabella / Tolé. Distância: 26 km (16 
milhas) Altitude: (+ 720, - 150) Tempo de viagem: 4h
pós o café da manhã iremos começar o bike 
tour através das colinas da Emilia Romana. Um 
percurso em subida, mas com um visual incrível 
do Monte Cimone, o pico mais alto da Cordilheira 
dos Apeninos italianos, com uma altitude de 2.165 
metros. Prosseguimos pedalando por estradas 
secundárias até o hotel, onde nos espera um breve 
curso de culinária para aprender a fazer massas 
caseiras. Segue tempo livre e jantar no hotel.

Dia 04 - Tolé / Montese. Distância: 29,5 km (18,3 milhas) 
Altitude: (+ 786, - 661) Tempo de viagem: 3h e 30min.
Durante o nosso bike tour teremos sombra fresca 
graças às castanheiras presentes no caminho até 
Santa Lucia, onde nos espera uma visita à empresa 
de produção do queijo Parmiggiano Reggiano 
(Parmesão). Poderemos saborear uma deliciosa 
ricota fresca e o famoso presunto cru italiano. 
Seguimos até Castel dAiano e Villa dAiano para 
apreciar a beleza da igreja românica de Roffeno. Em 
seguida, continuamos ao longo do rio aproveitando 
a brisa e água fresca. Chegando a Montese, 
podemos optar por um momento para relaxar ou 
continuar pedalando até o centro para visitar o 
Museu histórico e sua fortaleza. Hospedagem e 
jantar no hotel.

Dia 05 - Montese / Zocca - Distância: 38 km (26 milhas) 
Altitude: (+ 517, - 557) - Tempo de viagem: 4h 30min
O itinerário segue o seu caminho ao longo dos 
picos mais altos dos Apeninos entre Toscana e 

Emilia Romana, oferecendo um cenário de tirar o 
fôlego além de uma grande passagem histórica 
devido à presença da Linha Gótica e a batalha de 
Monte Castello durante a Segunda Guerra Mundial. 
Pedalando iremos visitar o Museu Etnográfico 
e faremos parada para degustar um verdadeiro 
Borlengo (panquecas recheadas finas e crocantes) 
e outros produtos feitos com farinha de castanha... 
delicioso! O destino final desta viagem é Zocca, 
onde você pode relaxar ou prosseguir por um tour 
mais longo (Trap - Montalto - Semelano - Rosola). 
Para quem quiser descontrair é possível visitar um 
parque de aventura (custo extra). Segue jantar no 
hotel. 

Dia 06 - Zocca / Modena - Distância: 54,5 km (34 milhas) 
Altitude: (- 737, 50) - Tempo de viagem: 6h
O passeio começa no Parque Natural dei Sassi 
di Roccamalatina, onde você poderá admirar a 
beleza destas estruturas rochosas típicas deste 
território.  Seguimos pedalando através do curso 
natural do rio Panaro até Vignola. Aqui faremos 
uma pausa para o almoço típico e uma visita do 
castelo, para então seguirmos até a meta final 
que será a cidade de Modena. Parada para visita 
e degustação de Aceto Balsâmico tradicional 
de Modena, um produto de altíssima qualidade 
reconhecido em todo o mundo. Hospedagem e 
jantar de encerramento.

Dia 07 - Modena / Bolonha
Visita guiada de Modena e à transferência até o 
aeroporto de Bolonha.

RIDER TYPE
MÉDIO



Arte e cultura nos arredores de três extraordinárias cidades Patrimônio Mundial da 

UNESCO, tudo em um único passeio: a partir de Modena - com a sua Catedral, a 

Torre Cívica e Piazza Grande. Ravenna com seus mosaicos encantadores. 

Pedalando por Ferrara, com seu grande castelo e suas praças encantadoras. Iremos 

visitar o Museu Enzo Ferrari e as principais fábricas de produtos típicos e tradicionais 

nesta experiência fantástica na Emília Romana.

Pedalando pelos sítios da Unesco



INCLUÍDO
- 7 noites em quarto duplo em hotel de 3*S e 4* 
com 7 jantares típicos (bebidas não incluídas).
- 6 lanches para os bike tours.
- 1 visita na fábrica típica de produção do Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena com degustação.
- 1 bilhete para Museu Enzo Ferrari
- 1 bilhete para Abacia de Pomposa
- Visitas guiadas em Modena, Ferrarra, Ravenna, 
Bologna.
- Trasnfer privado do aeroporto de Bolonha para 
Modena.
- Transfer privado de Ravenna para Bolonha.
- Transfer privado do Hotel Orologio para o 
aeroporto de Bolonha.
- Acompanhante diário para o grupo.
- Van de apoio para transferência de bagagem e 
fornecimento de água, barrinhas e fruta, suporte 
para pequenos reparos na bike
- Guias de ciclismo profissional durante 5 dias.
- Telefone 24 horas para assistência (Inglês e 
português).

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional. 
- Aluguel de bicicletas (à pedido). 
- Bebidas durante as refeições
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, hotéis, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

Do dia 30 de abril à 7 de maio
Do dia 28 de maio à 4 de junho
Do dia 17 de setembro à 24 de setembro

Por pessoa em apto duplo em USD - 3229
Suplemento apto individual em USD - 315

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 - Bolonha
Chegada ao aeroporto de Bolonha, transfer 
privado para o hotel no centro de Modena. Brefing 
do programa e tempo livre. Jantar e hospedagem 
no hotel Real Fini.

Dia 02 - Modena / Finale Emilia - Distância: 52 km (32 
milhas)
Nosso ponto de partida será a Piazza Grande, o 
coração artístico de Modena, com a catedral e 
sua torre cívica Ghirlandina. Visitaremos a casa 
onde Enzo Ferrari nasceu e onde ele construiu a 
primeira fábrica. Durante o percurso faremos uma 
parada para visitar a antiga Fábrica de vinagre de 
Aceto Balsâmico Tradicional de Modena, seguido 
de degustação. Jantar e pernoite no Estense Park 
Hotel.

Dia 03 - Finale Emilia / Ferrara - Distância: 41 km (25 
milhas) 
Bike tour através do belíssimo território da antiga 
família Estense. Esta importante família, do período 
renascentista, deixou um marco na história, pois 
construiu maravilhosos palácios, igrejas e praças 
para sua cidade, Ferrara. Seguimos visitando os 
monumentos mais importantes. Jantar e pernoite 
no Hotel Orologio.

Dia 04 - Ferrara / Ostellato - Distância: 68 km (42 milhas)
Partindo do Castello Estense, passaremos por 
estradas secundárias que cercam pequenas 
cidades rurais, igrejas e grandes plantações típicas 

do território; até chegarmos a Po di Volano. Jantar 
e pernoite no Hotel Villa Belfiore.

Dia 05 - Ostellato / Pomposa / Comacchio / Ostellato - 
Distância: 63 km (39 milhas)
De Ostellato, no coração da província, vamos 
passear ao longo do canal Volano e chegaremos 
até Pomposa, uma antiga e importante abadia. 
Daqui seguiremos até a cidade de Comacchio 
que, com seus pequenos canais, parece uma 
pequena Veneza. Retorno para Ostellato para 
jantar e pernoite no Hotel Villa Belfiore.

Dia 06 - Ostellato / Marina di Romea - Distância: 50 km 
(31 milhas)
Vamos começar nosso bike tour em Ostellato 
passando pelos Vales de Comacchio até chegar 
a Marina di Romea com sua bela floresta de 
pinheiros em frente ao mar. Jantar e pernoite no 
Hotel Corallo.

Dia 07 - Marina di Romea / Ravenna - Distância: 20 km 
(12 milhas)
Breve passeio pela capital bizantina de Ravenna 
para ver seus belos mosaicos. Concluímos nosso 
bike tour com um transfer privado até a cidade de 
Bolonha. Visita guiada da cidade e jantar típico em 
um restaurante local. Pernoite no Hotel Orologio 
em Bolonha.

Dia 08 - Ravenna / Bolonha
Tempo livre para desfrutar de um passeio e 
compras. Transfer privado para o aeroporto de 
Bolonha.

RIDER TYPE
FÁCIL



Uma semana maravilhosa para os entusiastas do ciclismo de estrada, em um 

verdadeiro paraíso para os fãs do esporte. Após nossos bike tours, teremos a 

oportunidade de relaxar nas áreas de spa destes esplendidos hotéis. Durante os 

três primeiros dias, estaremos pedalando pelas colinas de Forlì e hospedados no 

Grand Hotel Terme della Fratta. No dia 4, depois de um excelente passeio de 55 

km, chegaremos em Bagno di Romagna, no Parque Nacional Foreste Casentinesi, 

onde vamos nos hospedar no Grand Hotel Terme Roseo. Aqui seguiremos para mais 

três dias de treino na cordilheira dos Apeninos, as portas da Toscana. Tudo com um 

ótimo contorno gastronômico, unindo o melhor de duas regiões italianas conhecidas 

mundialmente pelos ótimos vinhos, queijos e embutidos.

O paraíso gastronômico e ciclístico 
entre Emilia Romana e Toscana



INCLUÍDO
- 6 noites em dois diferentes hotéis 4 * em meia 
pensão com ingresso diário no Spa, livre acesso 
às academias em ambos os hotéis, Kit spa que 
inclui roupão de banho, toalha de banho, touca e 
chinelos, bebida diária do mini-bar.
- 1 almoço extra no Grande Hotel Terme Roseo.
- 1 visita guiada em Adega com degustação
- 1 visita guiada na Fábrica de Chocolate com 
degustação
- 1 visita guiada no mosteiro de Camaldoli
- 5 lanches para os bike tours, 2 barrinhas, 2 sais 
minerais, frutas e água diária para cada ciclista.
- Transfer privado de / para o aeroporto de Bolonha.
- Transfer privado de Florença para Bagno di 
Romagna.
- Van apoio por 5 dias (a van é equipada com kits de 
primeiros socorros e equipamento para pequenos 
reparos).

- Guias de ciclismo profissional durante 5 dias.
- Telefone 24 horas para assistência (Inglês e 
português).

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional. 
- Aluguel de bicicletas (à pedido). 
- Bebidas durante as refeições
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, hotéis, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

Do dia 12 de junho à 18 de junho
Do dia 25 de setembro à 1 de outubro

Por pessoa em apto duplo em USD - 2369
Suplemento apto individual em USD- 215

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 - Bolonha
Chegada ao aeroporto de Bolonha e traslado 
privativo para o Grand Hotel Terme della Fratta. 
Check in e tempo livre para uma experiência de 
relax na spa do hotel. Segue jantar.

Dia 02 - Fratta Terme / Teodorano / Fratta Terme 
Distância: 54 km (34 milhas) - Altitude: (+ 1150)
Bike tour guiado pelas belíssimas estradas da 
maior granfondo da Euorpa, a Nove Colli. Vamos 
atravessar as belas colinas e antigos castelos de 
Meldola, Cusercoli e Teodorano. Retorno ao hotel e 
relax na spa. Tempo livre e jantar. 

Dia 03 - Fratta Terme / Rocca delle Camminate / Fratta 
Terme - Distância: 70 km (43 milhas) ALTITUDE: (+850)
Bike tour pelas encantadas colinas Romagna, 
onde nasceu Benito Mussolini. Na parte da tarde, 
teremos a oportunidade de visitar uma adega para 
degustar vinhos e produtos típicos locais em Fratta 
Terme. Retorno ao hotel e tempo livre para um 
passeio a pé ou relax na spa. Jantar no hotel.

Dia 04 - Fratta terme / Bagno di Romagna - Distância: 55 
km (34 milhas) - Altitude: (+ 1070 m)
Bike tour que nos levará ao próximo destino, Bagno 
di Romagna, através da rota Apeninos centrais 

da Itália. Check in no hotel e almoço. Tempo livre 
para relaxar e conhecer um pouco deste belíssimo 
vilarejo. Entrada libera para quem quiser aproveitar 
a spa do hotel. Segue jantar. 

Dia 05 - Bagno di Romagna / Camaldoli /Bagno di 
Romagna - Distância: 80 km (49 milhas) Altitude: (+ 930)
Bike tour em terra Toscana. Iremos pedalar através 
das belas montanhas até o antigo mosteiro de 
Camaldoli. Retorno ao hotel. À tarde, visita a fábrica 
de chocolate com degustação. Acesso gratuito no 
Spa, com piscina térmica e gruta. Jantar e pernoite.

Dia 06 - Bagno di Romagna / Poppi / Passo della Consuma 
/ Firenze - Distância: 95 quilômetros (km 59) - Altitude: 
(1860 m)
Bike tour emocionante escalando o fantástico 
Passo dei Mandrioli e Passo della Consuma até 
o Castelo de Poppi. Chegaremos ao centro da
cidade de Florença para um almoço típico. Retorno 
a Bagno di Romagna com transfer privado. Jantar 
no hotel.

Dia 07 - Bagno di Romagna / Bolonha
Transfer privado para o aeroporto de Bologna.

RIDER TYPE
ATIVO



Essa é a Toscana, aquela vista nos filmes, tanto amada pelos cineastas!

Vamos pedalar por lugares que representam o cartão postal desta bela região: as 

vinhas de Chianti, os ciprestes em Val d’Orcia e as colinas das Cretas Seneses. 

Venha conosco para encontrar a Toscana como na capa de revista!

O cartão postal da Toscana



INCLUÍDO
- 3 noites em Radda, hotel 4*.
- 3 noites em Pienza/Montepulciano, hotel 4*.
- 6 cafés da manhã.
- 6 jantares.
- Van de assistência com motorista.
- 5 lanches para os pedais.
- Barrinhas, fruta e água a disposição.
- 5 bike tours organizados.
- Guia ciclístico para os percursos.
- Transfer do aeroporto de Florença a Radda (saí-
da às 14h00).
- Transfer de Pienza/Montepulciano a Florença 
(saída do hotel às 10h00).
- Transfer das bagagens de Radda a Pienza.

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional. 
- Aluguel de bicicletas (à pedido). 
- Bebidas durante as refeições
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, hotéis, combustível e gover-
namentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã menciona-
dos no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, la-
vanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

Do dia 15 à 21 de abril
Do dia 12 à 18 de maio (atenção: nesta data o programa é 
invertido)
Do dia 6 à 12 de Junho

Por pessoa em apto duplo em USD - 2369
Suplemento apto individual em USD- 430

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 - Florença / Radda
Chegada ao aeroporto de Bolonha, transfer 
privado para o hotel no centro de Modena. Brefing 
do programa e tempo livre. Jantar e hospedagem 
no hotel Real Fini.

Dia 02 - Radda / Greve / Panzano
Encontro com o guia às 9h e saída para pedalar. O 
coração de Chianti! Venha descobrir os segredos 
deste maravilhoso território entre vinhedos e 
oliveiras que dão o sabor ao nosso pedal! Sairemos 
do hotel em direção a Greve, esta charmosa 
cidadezinha considerada a capital de Chianti. 
Parada para fotos, café e segredos da região! 
Percurso: 50 km e 850 m de ascensão. Tipo: asfalto 
e estrada bainhe. Parada para lanche/almoço livre. 
Inclui: café da manhã e jantar. Hotel: Hotel Radda 
ou similar.

Dia 03 - Radda / Castelo Medieval / Gaiole in Chianti 15 
/ Castelo di Brolio
Um dia de grandes paisagens entre cidades 
medievais completamente intactas! Um verdadeiro 
quadro de pintura onde moram 21 pessoas, 7 
gatos e 1 cachorro! Iremos fazer uma breve pausa 
para fotos e experimentar o vinho da antiga receita 
de Hipócrates, chamado ippocrasso. Seguiremos 
até a cidade de Gaiole, para seguirmos até o 
imponente Castello di Brolio. Percurso: 45 km e 
900 m de ascensão. Tipo: asfalto e estrada bainhe. 
Parada para lanche/almoço livre. Inclui: café da 
manhã e jantar. Hotel: Hotel Radda ou similar.

Dia 04 - Radda / Val dOrcia / Crete Senesi
Após o café da manhã nos preparamos para seguir 
nossa viagem até o coração da Val dOrcia, escolhida 
como palco por vários famosos cineastas, entre 
eles Ridley Scott do filme O Gladiador. Pedalaremos 
nas chamadas Crete Senesi, entre campos de trigo 
come se fossem ondas do mar. Este panorama é 
de tirar o fôlego... O percurso total é longo, 85 km, 
mas temos a possibilidade de parada e seguir em 
van nos km 35 e km 50, você escolhe!  Percurso: 
35, 50 ou 85 km. Tipo: asfalto. Parada para lanche/
almoço livre. Inclui: café da manhã e jantar. Hotel: Il 
Chiostro ou similar.

Dia 05 - Pienza / Bagni Vignoni / San Quirico / Montalcino
Encontro com o guia às 9h e saída para pedalar. 
Um percurso da Toscana clássica, onde podemos 

admirar toda a Val dOrcia no seu grande esplendor! 
Aqui está um dos seus mais famosos cartões 
postais, os cipresso de San Quirico, várias vezes 
capas de revista de turismo em todo o mundo! 
Passaremos pela casa onde foram gravadas as 
cenas do filme O Gladiador. Seguimos para Bagni 
Vignoni, uma cidade termal de época romana. No 
centro da cidade temos a piscina retangular com 
água quente de origem vulcânica. Este pequeno 
vilarejo de somente 30 habitantes irá conquistar 
seu coração! De novo ao pedal, chegaremos a 
Montalcino onde não faltarão oportunidades para 
experimentar um bom cálice de Brunello! Após o 
almoço, retorno a Pienza. Percurso: 60 km e 1.000 
m de ascensão. Tipo: asfalto e estrada bainhe. 
Parada para lanche/almoço livre. Inclui: café da 
manhã e jantar. Hotel: Il Chiostro o similar.

Dia 06 - Pienza / Monticchiello / Chianciano Terme / 
Montepulciano / Pienza
Encontro com o guia às 9h e saída para pedalar. 
Sabe aquela famosa estradinha cheia de cipressos, 
cartão postal da Toscana? Pois é... vamos passar 
por lá hoje! Prepare a máquina fotográfica! 
Descemos em direção a Montichiello, este precioso 
vilarejo medieval, onde faremos uma breve visita. 
Seguimos para a cidade de Chianciano... com 
panoramas cinematográficos. Na cidade de 
Montepulcino, faremos uma pausa para o almoço 
e tempo livre para visitar a cidade. Não perca a 
famosa Piazza Grande, onde foi rodado o filme 
Crepúsculo, Lua Nova. Aproveite para visitar as 
cantinas de vinhos com deliciosas degustações. 
Percurso: 45 km e 900 m de ascensão. Tipo: asfalto 
e estrada bainhe. Parada para lanche/almoço livre. 
Inclui: café da manhã e jantar. Hotel: Il Chiostro o 
similar.

Dia 07 - Florença
Café da manhã e fim dos serviços. Transfer até o 
aeroporto de Florença.

RIDER TYPE
MODERADO



Uma experiência inesquecível no berço da Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, 

Salame di Felino, Vini dei Colli Piacentini e Parmensi e outros produtos gastronômicos 

fantásticos. Não faltarão visitas com degustação destas delicias culinárias! 

Iremos percorrer esta zona magnífica visitando os mais belos castelos da Itália, 

como por exemplo, Busseto, onde Giuseppe Verdi passou a maior parte de sua 

vida. Durante esta semana, nossos alojamentos serão especiais: castelos e edifícios 

históricos. Uma tarde será dedicada ao shopping no outlet em Fidenza, com mais de 

92 lojas das melhores marcas como Valentino, Armani, etc.

Pedalando pelos Castelos do Ducato 
em território gourmet



INCLUÍDO
- 7 noites em quarto duplo em Castelo ou edifício 
histórico 4* e 5* com 6 jantares típicos (bebidas 
não incluídas).
- 6 lanches durante os bike tours.
- 1 visita em adega típica, com degustação.
- 1 visita na Fazenda Corte Pallavicina com degus-
tação.
- 1 visita na fabrica do Parmigiano Reggiano com 
degustação, 1 visita guiada na Villa Verdi.
- 1visita na fábrica de Prosciutto di Parma e de 
Salame di Felino com degustação.
- 1 visita guiada no Castelo de Soragna.
- 1 visita guiada no Castelo de Torrechiara.
- 1 visita guiada em Parma, transfer privado de / 
para o Fidenza Village outlet.
- Transfer privado de / para o aeroporto de Bolo-
nha.
- Acompanhante diário para o grupo.
- Van de apoio para transferência de bagagem e 
fornecimento de agua, barrinhas e fruta, suporte 

para pequenos reparos na bike, guias de ciclismo 
profissional durante 6 dias - aluguer de bicicleta 
padrão por 6 dias.
- Telefone 24 horas para assistência (Inglês e 
português).

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional. 
- Aluguel de bicicletas (à pedido). 
- Bebidas durante as refeições
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, hotéis, combustível e gover-
namentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã menciona-
dos no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, la-
vanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

Do dia 16 de abril à 23 de abril
Do dia 1 de outubro à 8 de outubro

Por pessoa em apto duplo em USD - 4229
Suplemento apto individual em USD- 789

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 - Bolonha
Chegada ao aeroporto de Bolonha, traslado 
privativo para o Castelo de Rivalta. Check in no 
hotel e tempo livre. À tarde, uma visita guiada pelo 
castelo e jantar em restaurante típico. Pernoite em 
quarto superior na Torre de San Martino.

Dia 02 - Rivalta Trebbia / Vigoleno - Distância 44 km (27 
milhas) - Altitude: (+ 450) - Tempo de viagem: 4h
Depois café da manhã, começamos nosso bike tour 
visitando Castel Arquato e a vinícola Cardinali, que 
produz ótimos vinhos Doc dei Colli Piacentini (com 
degustação). Chegada ao Castelo de Vigoleno, 
seguido de um jantar típico e pernoite.

Dia 03 - Vigoleno / Soragna - Distância 53 km (33 milhas) 
- Altitude: (+0) - Tempo de viagem: 4h
Iremos partir hoje para um bike tour em terreno 
plano, em direção a cidade Busseto, onde nasceu 
o grande compositor Giuseppe Verdi. Iremos visitar
sua casa natal, Villa Verdi, onde vivem ainda seus 
parentes. Seguimos para o Castelo di Polesine 
Parmense com visita a fazenda de Corte Pallavicina: 
famosa pelo seu chef Michelin, Massimo Spigaroli 
e pela produção do premiado Culatello di Zibello 
(segue degustação). Chegaremos a Soragna para 
jantar e pernoite em um histórico Hotel Palace 
Locanda del Lupo.

Dia 04 - Soragna / Tabiano Castello - Distância 55 km 
(34 milhas) - Altitude: (+ 260) - Tempo de viagem: 4h
Após café da manhã, visitaremos o magnífico 
Castelo de Soragna, para então dar início ao nosso 
bike tour. Na parte da manhã iremos fazer uma 
pausa para visitar a fábrica do Parmigiano Reggiano 
(com degustação). Continuamos o nosso caminho 
para os Castelos de Roccabianca, San Secondo 
e Fontanellato. Na parte da tarde, chegamos ao 
Castelo de Tabiano, onde poderemos relaxar em 
um belo Spa seguido de jantar e pernoite.

Dia 05 - Tabiano Castello - Distância 33 km (20 milhas) 
Altitude: (+ 460) - Tempo de viagem: 4h 30min
Um dia maravilhoso de bicicleta nas baixas e 
verdes colinas de Salsomaggiore. Voltamos ao 
castelo Tabiano para relaxar, jantar e pernoite.

Dia 06 -Tabiano Castello / Parma - Distância 55 km (34 
milhas) - Altitude: (+ 230) - Tempo de viagem: 4h
Vamos em direção à Parma para visitar o majestoso 
Castelo de Torrechiara e a fábrica de produção 
do Prosciutto di Parma e Salame di Felino onde 
podemos degustar esses produtos maravilhosos. 
O passeio de bicicleta termina no centro de Parma. 
Check-in no Hotel Pacchiosi. Segue jantar em um 
restaurante típico.

Dia 07 - Parma
Pela manhã, tour guiado da cidade de Parma. Em 
seguida iremos visitar o outlet de Fidenza Village, 
onde é possível almoçar. Retorno ao hotel. Noite 
livre em Parma e retorno ao Hotel Pacchiosi.

Dia 08 - Parma / Bolonha
Transfer privado para o aeroporto de Bolonha

RIDER TYPE
MODERADO



Uma experiência inesquecível na maravilhosa Toscana. Vamos pedalar por estas 

famosas colinas, ciprestes e antigas aldeias medievais entre Florença e Siena. Vamos 

visitar lugares únicos como: Montepulciano, San Gimignano, Monteriggioni, Pienza, 

Volterra, Montalcino e muitas outras cidades e vilarejos entrea Val d’Orcia e o Chianti. 

Hospedagens ótimas com Spa para desfrutar de momentos de relax após os 

passeios. Durante esta semana, vamos saborear deliciosos produtos e degustar os 

famosos vinhos deste território como o Rosso de Montepulciano, Chianti e Brunello 

di Montalcino. Teremos a oportunidade de visitar cidades importantes, como Siena e 

Florença, a bela capital do Renascimento, onde faremos a última noite.

Pedalando nos percursos da 
Toscana Clássica



INCLUÍDO
- 7 noites em quarto duplo em 4* e 4* hotel S.
- 7 jantares, 6 light lunch e/ou degustações durante 
as pausas do bike tour.
- 1 visita guiada em fábrica de produção do queijo 
típico de Pienza com degustação.
- 1 visita em adega típica de produção do Brunello 
di Montalcino com degustação.
- 1 Volterra card.
- 1 visita guiada na fazenda Il Poggetto com 
degustação.
- 1 visita guiada de Florença.
- Transfer privado de / para o aeroporto de Firenze 
e todos os transfers incluídos no programa.
- Acompanhante diário para o grupo
- Van de apoio para transferência de bagagem e 
fornecimento de água, barrinhas e fruta, suporte 
para pequenos reparos na bike.

- Guias de ciclismo profissional durante 6 dias.
- Telefone 24 horas para assistência (Inglês e 
português).

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional. 
- Aluguel de bicicletas (à pedido). 
- Bebidas durante as refeições
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, hotéis, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

Do dia 7 de maio à 14 de maio
Do dia 25 de junho à 2 de julho
Do dia 17 de setembro à 24 de setembro
Do dia 8 de outubro à 15 de outubro

Por pessoa em ato duplo em USD - 4449
Suplemento apto individual em USD - 645

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 - Florença
Chegada ao aeroporto de Firenze e transfer privado 
até o hotel em Montepulciano. Tempo livre para 
relaxar no Spa. Breve briefing com o guia. Jantar 
com produtos locais e pernoite noite no Etruria 
Resort Hotel.

Dia 02 - Montepulciano / Monticchiello / Pienza - 
Distância: 35 km (21 milhas) - Altitude: (+ 730 mt)
O dia começará com um passeio através destas 
suaves colinas da Toscana. Vamos visitar a famosa 
cidade de Montecchiello, que nos oferece um dos 
mais belos cartões postais da Toscana. Seguimos 
para Pienza, pausa para um lanche com produtos 
típicos como o famoso queijo local. Em seguida, 
tempo livre para passear e descobrir as belezas 
deste lugar. Parada para degustação de queijo 
típico e azeite orgânico. Jantar e pernoite no Etruria 
Resort Hotel. 

Dia 03 - San Quirico d’Orcia / Bagno Vignoni / Castiglione 
dOrcia - Distância: 35 km (21 milhas) Altitude: (+700)
Um magnífico bike tour pelas belas paisagens 
da Val dOrcia, que faz parte do patrimônio da 
UNESCO.
Vamos visitar cidades importantes como San Quirico 
dOrcia, Bagno Vignoni e Castiglione dOrcia. Segue 
breve transfer para Montalcino, onde visitaremos 
um vinhedo e teremos a oportunidade de admirar 
as suas vinhas, seguida de degustação. Retorno 
ao hotel, tempo livre para relax na spa. Pernoite no 
hotel Etruria Resort.

Dia 04 - Colle Val d’Elsa
Transfer privado para a famosa cidade de Volterra, 
que no passado foi uma importante cidade etrusca. 
Aqui vamos visitar o Teatro Romano, Palazzo dei 
Priori, com sua bela praça e a Catedral. Almoço 
em restaurante típico. Transferência para o Palazzo 
San Lorenzo em Colle Val d’Elsa. Tempo para relax 
na spa, segue jantar e pernoite. 

Dia 05 - Monteriggione / Siena - Distância: 32 km (19 
milhas) - Altitude: (550 mt)
Vamos pedalar pelas belas e redondas colinas 
seneses, passando pelo encantado vilarejo de 
Monteriggione. Seguimos até a imponente Piazza 
del Campo, sede do famoso Palio di Siena. Pausa 
para um leve almoço em restaurante típico de 
Siena e visita guiada pela cidade. Retorno em van 

até o Palazzo San Lorenzo Hotel para tempo livre. 
Jantar e pernoite.

Dia 06 - Colle Val d’Elsa / San Gimignano - Distância: 35 
km (21 milhas) - Altitude: (700 mt)
Vamos começar o dia com um bike tour até a 
interessante cidade de San Gimignano. Iremos 
visitar seus principais monumentos. Parada na 
Fattoria Il Palagetto, onde podemos admirar seus 
lindos vinhedo e olivais. Segue almoço na Fattoria 
com produtos próprios. Retorno em van para o 
Palazzo San Lorenzo. Relax no spa e tempo livre. 
Segue jantar e pernoite. 

Dia 07 - Colle Val d’Elsa / Florença
Transfer para a magnífica cidade de Florença para 
uma visita guiada a Capital do Renascimento. 
Jantar em restaurante típico e pernoite no Hotel De 
La Ville.

Dia 08 - Florença
Transferência para o aeroporto de Firenze.

RIDER TYPE
DESAFIADOR



Uma viagem através das maravilhas italianas: do mar Adriático ao mar Tirreno. 

Partindo do mar, escalaremos o Passo dei Mandrioli, dentro do Parque Nacional 

das Florestas Casentinesi, desceremos em direção às colinas de Siena para, em 

seguida, mergulhar nas belezas da Val d’Orcia. 

Seguiremos pela verdíssima área da Maremma e, assim, abraçaremos novamente 

o mar na encantadora paisagem do Argentário. Um sonho para todos os ciclistas e

cicloturistas, com uma programação que combina esporte, gastronomia, história e 

relax.

Itália: Costa a costa, 
do mar Adriático ao Tirreno



INCLUÍDO
- 7 noites em 4* ou 4* hotel S (quartos duplos ou 
triplos).
- Refeições como indicado no programa.
- 6 lanches específicos para os treinos.
- 2 barrinhas, 2 sais minerais, frutas e água na van.
- Transfer privado do aeroporto de Bologna ao hotel 
na chegada.
- Transfer privativo do hotel em Argentario a estação 
de trem Orbetello.
- Apoio van e transporte de bagagem durante todos 
os dias para a costa a costa (a van é equipada com 
kits de primeiros socorros e bomba de bicicleta e 
apoio para pequenos reparos).
- Guias de ciclo profissional por todos os dias.
- Assistência diária 24 horas.

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional. 
- Aluguel de bicicletas (à pedido). 
- Bebidas durante as refeições
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, hotéis, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

Do dia 7 de maio à 14 de maio
Do dia 17 de setembro ao dia 24 de setembro

Por pessoa em apto duplo em USD - 4089
Suplemento apto individual em USD - 579

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 - Bolonha
Chegada a Bolonha, encontro na saída do 
desembarque e transfer para hotel na Costa do 
Adriático. Encontro para apresentação do programa 
e preparação das bikes. Refeição incluída: jantar.

Dia 02 - Bolonha
Café-da-manhã e bike tour pelos Castelos 
Medievais (60 km e 750 m de ascensão acumulada) 
com parada para degustação de produtos típicos. 
Retorno ao hotel para almoço e a tarde visita a um 
bike shop. Jantar no hotel. 

Dia 03 - Bolonha / Monte Carpegna
Bike tour nas estradas de Marco Pantani (Carpegna 
110 km e 1.800 m de ascensão acumulada). Vamos 
pedalar onde Marco preparava todas as suas 
grandes provas, o Monte Carpegna. Ali encontramos 
em pedra memorial em sua homenagem. Retorno 
ao hotel para o almoço e tempo livre na parte da 
tarde. Jantar no hotel e noite livre.

Dia 04 - Primeira etapa: Rimini / Bagno di Romagna, 90 
km com 1.300 m de ascensão acumulada
Pedalando pelas belas colinas e passando pelos 
percursos da famosa prova Nove Colli, chegaremos 
à cidade medieval de Bagno di Romagna. Almoço 
no hotel e tempo livre para relaxar no centro SPA. 
Jantar e pernoite no hotel.

Dia 05 - Segunda etapa: Bagno di Romagna / 
Montepulciano, 120 km com 1.800 m ascensão 
acumulada
Parada na belíssima cidade de Arezzo para 
lanche. Prosseguiremos o tour pela linda paisagem 
do Monte San Savino. À tarde, tour a pé, no centro 
de Montepulciano com parada para degustação 
de vinhos e produtos locais. Jantar e pernoite no 
hotel.

Dia 06 - Terceira etapa: Montepulciano / Saturnia, 91 
km com 1.750m de ascensão acumulada
Dia inesquecível, pedalando pela belíssima Val 
dOrcia até a cidade de Saturnia, onde nos espera 
uma tarde de grande relax para recuperar as 
energias. Ótimo jantar com um panorama de tirar 
o fôlego.

Dia 07 - Quarta etapa: Saturnia / Argentario, 72 km com 
1.000 m de ascensão acumulada
Um dia de pedal mais tranquilo para abraçar 
o mar Tirreno. Descemos pelas verdes colinas
da Maremma até nosso destino, o belíssimo 
território do Monte Argentário. Chegada ao hotel e 
degustação de produtos locais.

Dia 08 - Argentario / Orbetello
Apos o café da manhã, transfer até a cidade de 
Orbetello.

RIDER TYPE
DESAFIADOR



Cortina é a localidade mais exclusiva das Dolomitas e representa todo o glamour 

italiano. Recolhida em uma pequena aérea central e circundada de montanhas, 

foi cenário de muitos filmes hollywoodianos entre eles A Pantera Rosa, 007, Ash 

Wednesday entre outros. Estas montanhas oferecem ocasiões extraordinárias para 

autênticas aventuras: trekking, bike, rafthing, escaladas, passeios de barco em lagos 

cristalinos, passeios de jeep em locais de absoluta beleza, etc. 

E para terminar, conta com uma gastronomia local chamada Ladina, rica de queijos 

e embutidos, cogumelos, polenta, vinhos e grapas... e “dulcis in fundo”, deliciosas 

tortas para recuperar as energias do dia. Sugerimos sempre um passeio por Corso 

Itália, a rua principal da cidade. Mas atenção, as lojas fecham categoricamente as 

19h30. Mesmo turística a população mantém as características de montanha, dorme 

com as galinhas e acorda com o galo.

Descubra as Dolomitas, 
patrimônio mundial da UNESCO



INCLUÍDO
- 3 noites de hospedagem.
- 3 cafés da manhã.
- Traslado de ida e volta de Veneza (aeroporto ou 
estação de trem).
- Um guia ciclístico para os dois dias de pedal 
(língua inglês ou italiano) com ponto de encontro 
diretamente no hotel.
- Aluguel de bicicleta para os dois dias de pedal.
- Suporte mecânico em caso de necessidade.
- Assistência telefônica na Itália, em português por 
24 horas.
- Serviço de entrega e retiro da bike diretamente 
no hotel.
- No caso de hospedagem em hotel 4* esta incluído 
também os 3 jantares no hotel.
- No caso de hospedagem em hotel 5*esta incluído: 
2 light lunch e 3 jantares no restaurante do hotel. O 

light lunch pode ser substituído com um packet luch 
para levar consigo durante a atividade esportiva 
(sanduíche e fruta).

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional. 
- Refeições não indicadas.
- Seguro viagem.
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, hotéis, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído..

Do dia 26 de junho à 29 de junho
Do dia 24 de julho a 27 de julho
Do dia 11 de setembro a 14 de setembro
Do dia 2 de outubro a 5 de outubro

Por pessoa em apto duplo 3* em USD - 1129
Suplemento apto individual em USD - 139
Por pessoa em apto duplo 4* em USD - 1466
Suplemento apto individual em USD - 289
Por pessoa em apto duplo 5* em USD - 1609
Suplemento apto individual em USD - 430

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 - Cortina
Chegada em Cortina. Aeroporto mais próximo: Veneza. 
Transfer privado do aeroporto ao hotel.
Check in e tempo livre. Entrega da bike e ajustes (a 
combinar). Jantar e pernoite.

Dia 02 - A escolher...
Saída para o pedal às 9h00 com o nosso guia (veja os 
percursos abaixo disponíveis a sua escolha).
Parada para almoço/lanche durante o pedal e retorno ao 
hotel por volta das 15h30. Tempo livre. Podemos sugerir 
algumas atividades. Jantar e pernoite.

Dia 03 - A escolher...
Saída para o pedal às 9h00 com o nosso guia. (veja os 
percursos abaixo disponíveis a sua escolha)
Parada para almoço/lanche durante o pedal e retorno 
ao hotel por volta das 15.30. Devolução da bike e tempo 
livre. Podemos sugerir algumas atividades. Jantar e 
pernoite.

Dia 04 - A escolher...
Após um tranquilo café da manhã, circundado por 
estas montanhas, e com o gostinho de quero mais, 
nos preparamos para o traslado que nos levará até a 
estação ou aeroporto de Veneza. Horário de saída do 
hotel, máximo às 11h30.

- Percurso Cortina / Carbonin / Lago Misurina / Passo 3 Croci / Cortina: 
40 km cerca de 900 m de desnível. Pontos de interesse: Lago 
Misurina e 3 Cimadi Lavaredo (parte sul).
- Percurso Cortina / Carbonin / Dobbiaco / Carbonin / Passo 3 Croci 
/ Cortina: 70 km cerca de 1.400 m de desnível. Pontos de 
interesse: 3 Cima di Lavaredo (parte norte).
- Percurso Cortina / Passo Cimabanche / Misurina / Passo 3 Croci / 
Cortina: 68 km cerca de 1.100 m de desnível.
- Percurso Cortina / Passo Sant’Antonio / Passo Monte Croce / Passo 
Cimabanche / Cortina: 125 km cerca de 1.900 m de desnível.

- Cortina / Passo Cimabanche: 14 km com desnível de 300 m. 
O retorno pode ser feito em bike, ou com o bikebus, que 
seria também a alternativa para evitar a subida fazendo o 
percurso contrário (Cimabanche-Cortina) exclusivamente em 
leve descida. Este percurso pode ser estendido até a cidade 
de Dobbiaco, acrescentando cerca de 15 km. Ciclovia com 
asfalto 20%, estrada de terra 80%.
- Cortina / Borca: 16 km com desnível de 90 metros. Em Borca 
é possível pegar um bikebus para o retorno ou estender de 
outros 15 km até a cidade de Calalzo, de onde é possível 
retornar de bikebus. Asfalto 75%, estrada de terra 25%
- Pian di Ra Spines: 15 km e 140 metros de desnível. Cortina 
/ Pian de ra spines / camping olimpia / cortina. Ciclovia com 
asfalto 40%, estrada de terra 60%.
- Giro di San Vito: 22km e 300 de desnível. Cortina / Zuel / Pian 
da lago / Ponte giralba / Dogna Vecchia / Cortina. Ciclovia com 
asfalto 40%, estrada de terra 60%.
- MTB+Caminha+Ferrate: 2/3 do percurso em bike e 1/3 de 
caminhada. Percorre-se uma estrada de terra até Pian de 
Loa onde deixaremos as bikes e prosseguimos a pé até as 
Cascatas de Fanes. Ali faremos a volta à Cascata através de 

um percurso fácil que proporciona um panorama maravilhoso.

- Giro di Cianderou 25 km e 560 de desnível em subida: Cortina 

/ Ciaderou / Forcella Posporcora / Lagusiei / Pian di Loa / 

Cortina. É possível uma variante deste percurso usando o 

teleférico Freccia del cielo e enfrentando somente uma subida 

de 1,5 km com cerca de 150 metros de desnível. Desce em 

direção a Fanes e retorna a Cortina. Ciclofaixa 36%, estrada 

de terra 48% e trilhas na mata e bosque 16%.

- Pian di Loa 21 km e 300 de desnível. Cortina / Ponte Felzon / San 
Umberto / Pian de Ra Spines / camping olimpia / Cortina: 21 km e 

300 de desnível. Ciclovia com asfalto 37%, estrada de terra 

56%, trilha na mata ou bosque 7%.

- Giro di Pianozes 11 km e 150 de desnível de subida: Cortina / Zuel 

/ Zocus / Pianozes / Convento / Cortina. Asfalto 10%, ciclofaixa 

15%, estrada de terra 75%.

- 5 Torri Freeride 32 km e 1.050 de desnível em subida (o percurso 
pode ser realizado com teleférico): Cortina / Rifugio Duca 

D’Aosta, 5 Torri, Pezei di Paru / Cortina. Asfalto 20%, ciclofaixa 

30%, estrada de terra 34%, trilha 1% e teleférico 15%.

- Percurso Giro dos 6 passos Cortina / Passo Falzarego / Passo 
Pordoi / Passo Sella / Passo Gardena / Passo Valparola / Passo 
Falzarego / Cortina: 120 km e 3.274 m de desnível.
- Percurso Cortina / Passo Giau / Passo Fedaia / Passo Pordoi / 
Passo Falzarego / Cortina: 125 km e 3.700 m de desnível
- Percurso Cortina / Passo Falzarego / Passo Valparola / Passo 
Campolongo / Passo Giau / Cortina: 95 km e 2.690 m de desnível.
- Percurso Cortina / Passo Falzarego / Passo Valparola / Passo 
Cimabanche / Cortina: 120 km e 2.100 m de desnível.

FÁCIL

DIFÍCILMÉDIO

MÉDIO

BICICLETA DE ESTRADA

MTB



Este delicioso lugar, conhecido como o berço dos Malatestas, família nobre e proprietária 

de grandes terras durante a época medieval. Nestas terras foram construídos castelos e 

fortalezas, com objetivo de proteção do poder e da propriedade feudal. 

A cidade de Verucchio tem uma grande importância histórica, antes mesmo da chegada 

dos Malatesta, pois recentes descobertas arqueológicas trouxeram à luz muitas necrópoles 

da época Villanoviani, um povoado anterior aos Etruscos. Tudo isso deu origem a um museu 

único no mundo, de valor inestimável, joias de ouro e ambro, além de restos orgânicos como 

madeira e cestas de vinil muito bem conservados, datados do século VII e XI a.C. Iremos 

pedalar entre colinas e historia, degustando uma gastronomia local de um restaurante típico 

onde é possível visitar sua antiga gruta de conservação de vinhos.

Verucchio - Emilia Romana



INCLUÍDO
- Opções de hospedagem em 4* com diferentes 
serviços incluídos: 3 noites de hospedagem, 3 
cafés da manha, 3 jantares (não inclui bebidas).
- Traslado de ida e volta de Bologna (aeroporto ou 
estação de trem).
- Um guia ciclístico para os dois dias de pedal 
(língua inglês ou italiano) com ponto de encontro 
diretamente no hotel.
- Aluguel de bicicleta para os dois dias de pedal.
- Suporte mecânico em caso de necessidade.
- Assistência telefônica na Itália, em português por 
24 horas.
- Serviço de entrega e retiro da bike diretamente 
no hotel.

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional. 
- Refeições não indicadas.
- Seguro viagem.
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, hotéis, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

Do dia 21 de abril à 24 de abril
Do dia 25 de agosto à 28 de agosto
Do dia 25 de setembro à 28 de setembro
Do dia 9 de outubro à 12 de outubro

Por pessoa em apto duplo em USD -1379
Suplemento apto individual em USD  - 219

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 - Cortina
Chegada em Verucchio. Aeroporto mais próximo: 
Bolonha. Transfer privado do aeroporto ao hotel. Check 
in e tempo livre. Entrega da bike e ajustes (a combinar). 
Jantar e pernoite.

Dia 02 - A escolher...
Saída para o pedal às 9h00 com o nosso guia (veja os 
percursos abaixo disponíveis a sua escolha). Parada 
para almoço/lanche (não incluído) durante o pedal 
e retorno ao hotel por volta das 15h30. Tempo livre. 
Podemos sugerir algumas atividades. Jantar e pernoite.

Dia 03 - A escolher...
Saída para o pedal às 9h00 com o nosso guia (veja os 
percursos abaixo disponíveis a sua escolha).
Parada para almoço/lanche durante o pedal e retorno ao 
hotel por volta das 15h30. Devolução da bike e tempo 
livre. Podemos sugerir algumas atividades. Jantar e 
pernoite.

Dia 04 - A escolher...
Dia 04 - A escolher... / Bolonha
Após um tranquilo café da manhã, ainda encantado pelo 
calor e hospitalidade romana, nos preparamos para o 
traslado que nos levará até a estação ou aeroporto de 
Bolonha. Horário de saída do hotel, máximo as 11h00.

- Verucchio / Rimini / Coste / Verucchio: 25/30 km 500 metros de 
desnível de subida.
- Verucchio / Passo del Grillo / Verucchio: 50 km 700 metros de 
desnível de subida.
- Verucchio / Passo del Grillo / Sogliano / Verucchio: com 80 km 
900 metros de desnível de subida.
- Verucchio / Coste / Riccione / Coriano / Mercatino / San Marino / 
Verucchio: 90/100 km, 900 metros de desnível de subida.
- Verucchio / San Leo / Cippo di Carpegna / San Leo / Verucchio: com 

110 km 1.500 metros de desnível de subida.

- Cortina - Verucchio / Ponte Verucchio / Rimini: (Rio Marecchia, 

asfalto 10% – estrada de terra 90%) 30 km, 400 metros de 

desnível de subida.

- Verucchio / VillaVerucchio / Verucchio: (5% asfalto, 95% estrada 
de terra) – 20/25km 450 metros de desnível de subida
- Verucchio / Ponte Verucchio / Cinghialaia / Montebello / Saiano / 
Verucchio: (10% – estrada de terra 90%) 25/30 km, 650 metros 

de desnível de subida.

- Verucchio / Ponte Verucchio / Cinghialaia / Montebello / Monte 
Matto / Ufogliano / San Leo / Verucchio: ( asfalto 10% estrada de 

terra 90%) 50/60 km, 1.200 metros de desnível de subida.

- Verucchio / Ponte Verucchio / Cinghialaia / Saiano / Gessi / 
Montebello / Monte Matto / Ufogliano / San Leo / Verucchio: (asfalto 

10%, estrada de terra. 90%) – 30/40 km 1500 metros de 

desnível de subida.

BICICLETA DE ESTRADA MTB

MÉDIOMÉDIO - DIFÍCIL MÉDIOMÉDIO 



Riccione é uma cidade litorânea, muito bem frequentada, considerada ponto de encontro 

de alguns vips italianos. A sua rua mais famosa é Viale Ceccarini, conhecido por suas 

boutiques famosas, onde se encontram lojas das melhores marcas italianas e internacionais. 

A cidade se encontra aos pés do belíssimo Valle del Conca, região de históricos castelos 

medievais emoldurados por lindas colinas.

Riccione - Emilia Romana



INCLUÍDO
- 3 noites de hospedagem em moderno hotel 3* 
sup.
- 3 cafés da manha, 2 almoços, 3 jantares (inclui 
bebidas: agua e vinho)
- Traslado de ida e volta de Bologna (aeroporto ou 
estação de trem).
- Um guia ciclístico para os dois dias de pedal 
(língua inglês ou italiano) com ponto de encontro 
diretamente no hotel.
- Aluguel de bicicleta para os dois dias de pedal.
- Suporte mecânico em caso de necessidade.
- Assistência telefônica na Itália, em português por 
24 horas.
- Serviço de entrega e retiro da bike diretamente 
no hotel.

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional. 
- Refeições não indicadas.
- Seguro viagem.
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, hotéis, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

Do dia 31 de março à 3 de abril
Do dia 1 de maio à 4 de maio
Do dia 2 de jungo à 5 de junho
Do dia 22 de setembro à 25 de setembro
Do dia 13 de outubro a 16 de outubro

Por pessoa em apto duplo em USD -1169
Suplemento apto individual em USD  - 219

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 - Cortina
Chegada em Riccione. Aeroporto mais próximo: 
Bologna. Transfer privado do aeroporto ao hotel. Check 
in e tempo livre. Entrega da bike e ajustes (a combinar). 
Jantar e pernoite.

Dia 02 - A escolher...
Saída para o pedal às 9h00 com o nosso guia (veja os 
percursos abaixo disponíveis a sua escolha).
Retorno ao hotel para almoço por volta das 15h00. 
Tempo livre. Podemos sugerir algumas atividades. 
Jantar e pernoite.

Dia 03 - A escolher...
Saída para o pedal às 9h00 com o nosso guia (veja os 
percursos abaixo disponíveis a sua escolha). Retorno ao 
hotel para almoço por volta das 15h00 e devolução da 
bike. Tempo livre. Podemos sugerir algumas atividades. 
Jantar e pernoite.

Dia 04 - A escolher...
Após um tranquilo café da manhã, ainda encantado 
pelo calor e hospitalidade romana, nos preparamos 
para o traslado que nos levará até a estação de trem 
ou aeroporto de Bolonha. Horário de saída do hotel, 
máximo as 11h00.

- Rimini romanica 46 km: pedalada pela cidade histórica 
de Rimini, cidade fundada pelo povo romano em 268 a.c. 
(naquela época chamanda Ariminum) e representou um 
ponto estratégico para esta população pois era ponto de 
encontro entre o norte e sul da península. Rimini é, sobretudo, 
conhecida por ser o símbolo do destino turístico costeiro, mas 
na realidade esconde um coração histórico de imenso valor. 
Parada para saborear um delicioso gelato italiano.

- Castelo de Gradara 53 km: Gradara, meta indispensável com 
seu castelo, famoso graças ao poeta Dante Alighieri que 
em sua Divina Comédia narra a trágica história de amor 
entre Paolo e Francesca. Este castelo, também pertencido à 
família Malatesta foi habitado até 1983 pela senhora Alberta. 
Chegaremos ali percorrendo ruas secundárias imersas nas 
cores e perfumes da nossa bela paisagem, lugares fantásticos 
com falésias e vista para o mar. Passaremos pela belíssima 
aldeia restaurada de San Giovanni in Marignano, também 
conhecida como “O Celeiro dos Malatesta”.

- Castelo de Albereto 57 km: atravessamos o parque do Marano 
por cerca de 20 km de estrada de terra batida, para seguirmos 
até Montescudo, interessante burgo medieval que proporciona 
uma vista panorâmica de toda a região. Dali seguiremos até a 
igreja da Paz, que é hoje um museu ao céu aberto com suas 
ruínas após a segunda guerra mundial. 

- Castelos Malatestianos 60 km: partiremos para o giro dos 
castelos medievais: Montefiore e Saludecio, cenário de 
grandes batalhas entre as famílias Malatesta e Montefeltro 
para a conquista do castelo, sem esquecer a tragédia 
vivida durante a 2° guerra mundial, localizando-se próximo 
a chamada Linha Gótica. Durante o percurso passaremos 
por Mondaino, pequeno vilarejo, onde poderemos apreciar o 
delicioso queijo local. Um percurso rico de história e tradições, 

BICICLETA DE ESTRADA

onde a cada parada nos sentimos em um conto de fadas.

- Monte San Bartolo 49 km: pedalando ao longo dos vales e colinas 
da região Marche, a terra de Montefeltro, descobriremos as 
maravilhas deste mar visto do alto! O perfume da flora local nos 
acompanhará durante todo o percurso para uma recordação 
indelével desta viagem através da natureza, história e 
tradição. A beleza de Fiorenzuola, bem como a encantadora 
vila de Castel di Mezzo vai lhe dar uma vista deslumbrante 
sobre as falésias, com uma vista inesquecível desta costa. O 
caminho de volta será através da orla da famosa Riviera, para 
desfrutar da nossa posição privilegiada, em companhia da 
nossa adorável bicicleta! Resto do dia livre.

- República de San Marino 52 km: atravessando a estrada da 
velha ferrovia, que ligava Rimini a San Marino, chegaremos à 
“Antiga Terra da Liberdade” agora conhecida como República 
de San Marino. Localizada a 770 metros acima do nível do 
mar. Oferece um panorama completo do território. As suas três 
torres tem o controle de toda a visão da costa Romagnola. 
Chegaremos enfim ao interior das muralhas antigas 

redescobrindo tradições e cerimônias da época medieval. 

MÉDIO



Este é o coração da Toscana, reúne a paixão da gastronomia e a maravilhosa paisagem. 

Estamos a poucos passos das colinas Seneses e à beira da encantadora Val d’Orcia que a 

cada estação encanta seus admiradores.

Um maravilhoso burgo medieval a ser degustado e apreciado… caminhando por suas 

ruelas e deixando-se levar pela atmosfera mágica que envolve este território.

Montepulciano - Toscana



INCLUÍDO
- 3 noites de hospedagem hotel 4*, 3 cafés da 
manhã, 3 jantares (não inclui bebidas e dessert).
- Aluguel de bicicleta para os dois dias de pedal.
- Guia ciclístico para os 2 dias de pedal.
- Suporte mecânico em caso de necessidade.
- Assistência telefônica na Itália, em português por 
24 horas.
- Serviço de entrega e retirada da bike diretamente 
no hotel.
- Check in a partir das 14h00 e check out as 11h00.

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional. 
- Refeições não indicadas.
- Seguro viagem.
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, hotéis, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

Do dia 10 de abril à 13 de abril
Do dia 19 de maio à 22 de maio
Do dia 16 de junho à 19 de junho
Do dia 14 de julho à 17 de julho
Do dia 1 de setembro à 4 de setembro
Do dia 15 de outubro à 18 de outubro

Por pessoa em apto duplo em USD -1289
Suplemento apto individual em USD  - 289

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 - Montepulciano
Chegada em Montepulciano e encontro com o nosso 
guia para a apresentação do programa e entrega da 
bike. Jantar no hotel.

Dia 02 - A escolher...
Após  o café da manhã, saída para pedal, de acordo 
com a preparação dos participantes (veja opções 
abaixo). Parada para lanche ou almoço (não incluído 
no preço) e retorno ao hotel. À tarde tempo livre para 
visitar o centro de Montepulciano. Retorno ao hotel para 
o jantar (não inclui bebidas).

Dia 03 - A escolher...
Café da manhã e saída para o segundo percurso 
escolhido. Parada para lanche/almoço (não incluído no 
preço) e retorno ao hotel e entrega das bikes. À tarde 
aconselhamos um momento para relaxar no belíssimo 
spa a sua disposição. Jantar no hotel (não inclui 
bebidas).

Dia 04 - A escolher...
Café da manhã e check out.

Montepulciano / Monticchiello / Pienza / Montepulciano: 50 km / 
750 m desnível de subida.
- Montepulciano / Pienza / Bagno Vignoni / Chianciano / 
Montepulciano: 60 km – 1400 m desnível de subida.
- Montepulciano / Pienza / Castiglion d’Orcia / Pendici Monte 
Amiata / Chianciano / Montepulciano: 100 km – 2000 m desnível 
de subida.

- Giro do Lago di Montepulciano e Chiusi: 25 km – 300 m desnível 
de subida.
- Montepulciano / Pienza: Medio / 35 km – 900 m desnível de 
subida.
- Montepulciano / Riserva di Lucciolabella: 31 km – 850 m desnível 
de subida.
- Montepulciano / Bagno Vignoni: 52 km – 1100 m desnível de 
subida.
- Montepulciano / Poggiardelli / Castelluccio Dificil: 40 km – 900 
m desnível de subida.

MÉDIO
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A Granfondo Selle Italia é o quarto evento ciclístico por número de participantes na Itália. 

Aproveitando o período de baixa estação e o clima favorável para a prática deste esporte, 

a atmosfera durante o evento é excelente, tanto para os participantes quanto para a família.

A área Expo é uma das maiores e oferece uma ótima ocasião para um shopping de qualidade. 

Após a prova, o calçadão vira uma festa: comida, música e diversão para todos. O grande 

espaço da praia vira a atração principal para as crianças, que se divertem enquanto pais 

e ciclistas relaxam. 

Granfondo Selle Italia e 
bike tour no Lago de Garda



INCLUÍDO
- 4 hospedagens em Cérvia com café-da-manhã, 
almoço e jantar.
- 3 hospedagens no Lago de Garda com café-da-
manhã, almoço e jantar.
- Traslado aeroporto de Bolonha - hotel - aeroporto 
de Bolonha.
- Traslado de Cérvia ao Lago de Garda.
- Guia profissional para todos os treinos de bicicleta.
- Staff acompanhante/motorista, van de apoio 
para transfer e acompanhamento dos pedais com 
fornecimento de água, sais minerais, barrinhas, 
sanduíches e frutas, refeições, conforme consta na 
programação (bebidas não estão incluídas).

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional. 
- Refeições não indicadas.
- Seguro viagem.
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, hotéis, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

De 31 de Março à 7 de Abril 2016

Por pessoa em apto duplo em USD -2939
Suplemento apto individual em USD - 579

SAÍDAS

PREÇOS



RIDER TYPE
ATIVO

ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 (Mar 31)
Chegada a Bolonha, encontro com o nosso staff 
no desembarque. Transfer de cerca de 1 hora te 
30 minutos para Cérvia, sede oficial do evento. 
Um delicioso drink de boas-vindas nos espera, 
diretamente com o organizador da prova. Segue 
jantar no hotel. 

Dia 02 (Abr 01)
Manhã dedicada à montagem ou à entrega 
das bikes. Pequeno tour de cerca 30 km para 
aquecimento e set up final. Almoço no hotel. À 
tarde, visita a 02 bike shops e retorno ao hotel para 
o jantar.

Dia 03 (Abr 02)
Após o café-da-manhã, treino de cerca 60/70 km 
para reconhecimento de uma parte do percurso 
oficial da prova. Retorno ao hotel para almoço e 
tempo livre. Jantar no hotel.

Dia 04 (Abr 03)
Encontro para o café-da-manhã e participação da 
prova. Em seguida, encontro em área reservada 
e almoço no local (pasta party). Tempo livre para 
curtir o SPA e a praia. À noite, jantar especial de 
comemoração, com premiação dos participantes 
masculino e feminino que tiverem a melhor 
colocação no grupo.
Dia 05 (Abr 04)
Transfer de cerca de 2 horas e 30 minutos para 
Peschiera del Garda. Check in no hotel e almoço. 
Tarde livre para passear e conhecer as lindas 
cidades nos arredores do lago, como Sirmione, 
Bardolino e Lazise. Jantar livre.

Dia 06 (Abr 05)
Dia de pedal com destino à área do Valpolicella e 
à encantadora cidade de Verona: 85 km com 1.300 
m de subida. Retorno ao hotel para almoço às 14h. 
À tarde, visita a uma importante adega do vinho 
Amarone, um dos mais importantes e cobiçados 
internacionalmente. Jantar no hotel.

Dia 07 (Abr 06)
Previsto um pedal na montanha, onde escalaremos 
o Monte Baldo (dependerá das condições

climáticas), seguindo por estradas secundárias 
que nos proporcionarão um panorama maravilhoso 
sobre todo o Lago de Garda. Esta é a subida mais 
longa presente neste território, com cerca de 21 
km de subida. O percurso completo prevê 105 
km com 2.000 m de subida. Em alternativa será 
previsto outro treino de subida. Retorno ao hotel 
para o almoço e tempo livre. Jantar no hotel.

Dia 08 (Abr 07)
Transfer para o aeroporto ou a estação de Verona.



O que é a Granfondo Dieci Colli? É um percurso magnífico entre as colinas e os vales 

de Bolonha e Módena, cidades conhecidas em todo o mundo pela excelência de seus 

produtos culinários tais como: vinagre balsâmico, mortadela e salames tradicionais, lasanha 

e variadas massas especiais com receitas centenárias.

Enquanto os ciclistas se preparam, os acompanhantes podem escolher entre as inúmeras 

alternativas de visitas culturais nos vários museus e igrejas seculares. Disponíveis pequenos 

cursos gastronômicos em laboratórios locais, licenciados por renomados chefs de cuisine.

Granfondo Dieci Colli e 
Bike Tour na Toscana



INCLUÍDO
- 3 hospedagens em Bolonha com café-da-manhã 
e jantar.
- 3 hospedagens em Montepulciano com café-da-
manhã e jantar.
- Traslado aeroporto de Bolonha – hotel – aeroporto 
de Bolonha.
- Traslado de Bolonha a Montepulciano.
- Inscrição (para a prova).
- Guia profissional para todos os treinos de bicicleta, 
nosso acompanhante/motorista.
- Degustação de vinhos.
- Van de apoio para transfer e acompanhamento 
dos pedais.
- Abastecida de água, sais minerais, barrinhas de 
cereal, sanduíches e frutas.
- Refeições conforme consta na programação 
(bebidas não estão incluídas).

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional.
- Aluguel de bicicletas (a pedido).
- Bebidas durante as refeições.
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

De 29 de Abril à 5 de Maio de 2016

Por pessoa em apto duplo em USD - 2589
Suplemento apto individual em USD - 429

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 (Abr 29)
Chegada a Bolonha, encontro com o nosso staff 
no desembarque. Transfer para o hotel com um 
delicioso aperitivo de boas-vindas. Jantar no hotel.

Dia 02 (Abr 30)
Manhã dedicada à montagem ou à entrega 
das bikes. Pequeno tour de cerca 30 km para 
aquecimento e set up final. Almoço no hotel. À 
tarde, passeio pelo centro histórico de Bolonha e 
jantar livre. Retorno ao hotel.

Dia 03 (Mai 01)
Transfer para o local da prova. Após o evento, 
almoço no local (pasta party) e retorno ao hotel, 
onde se pode desfrutar de um momento de relax 
no SPA e piscina. Jantar no hotel. 

Dia 04 (Mai 02) 
Após o café-da-manhã, transfer de 3 horas para 
Montepulciano. Tempo livre para conhecer a cidade 

e desfrutar do belíssimo ambiente do hotel onde 
uma deliciosa degustação de vinhos nos aguarda, 
antes do jantar.

Dia 05 (Mai 03)
Depois de um lauto café-da-manhã, pedalada 
pelos antigos burgos da Toscana, em percursos 
colineares que nos proporcionam um panorama 
de cartão-postal. Pontos principais: Pienza, San 
Quirico D’Orica e Chianciano. Almoço livre e jantar 
no hotel. 

Dia 06 (Mai 04)
Pedal para conhecer o sugestivo Lago de Trasimeno 
e a cidade de Cortona, burgo medieval de origem 
etrusca. Almoço livre e retorno ao hotel. Parada 
para visitar uma adega. Jantar de despedida no 
hotel.

Dia 07 (Mai 05)
Após o café-da-manhã, transfer para o aeroporto 
de Bolonha.

RIDER TYPE
ATIVO



Granfondo Colnago é sinônimo de grande festa, de 3 dias intensos, dedicados a eventos 

de bike onde se respira esporte por 24 horas. O Lago de Garda é uma excelente pedida 

para toda a família, pois, oferece inúmeras possibilidades de visitas turísticas, passeios de 

barco, parques de diversão, teleféricos e muitas cidadezinhas charmosas e encantadoras 

à beira do lago.

Antes do Lago de Garda, nossa base será a cidade de Riccione, que se encontra aos pés 

do belíssimo Valle del Conca, região de históricos castelos medievais emoldurados por 

lindas colinas. Essa região é rica de alternativas turísticas e cidades históricas que podem 

ser visitadas facilmente: Rimini, Verucchio, San Leo, San Marino, Urbino, Ravenna, Bolonha, 

dentre outras.

Granfondo Colnago e 
Costa do Adriático



INCLUÍDO
- 4 noites na costa Adriática com café da manhã, 
almoço e jantar.
- 4 noites no Lago de Garda com café da manhã, 
almoço e jantar.
- Guia profissional para todos os dias de pedal.
- Nosso staff para acompanhamento diário do 
grupo.
- Van de assistência durante os percursos.
- Transfer do aeroporto de Bologna para hotel na 
costa Adriática.
- Transfer do hotel no Lago de Garda para o 
aeroporto de Verona.
- Transfer da Costa Adriática para o Lago de Garda.
- Visita à cidade de Rimini e piquenique com 
degustação de vinhos e produtos típicos locais.
- Visita à cidade de Verona, refeições, conforme 
consta na programação, inscrição no evento 
Granfondo Colnago.

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional.
- Aluguel de bicicletas (a pedido).
- Bebidas durante as refeições.
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído

De 02 de Maio à 10 de Maio de 2016

Por pessoa em apto duplo em USD - 3229
Suplemento apto individual em USD - 579

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 (Mai 02)
Chegada ao aeroporto de Bolonha e transfer para o 
hotel. Encontro com o nosso staff que apresentará 
a programação. Drink de boas-vindas e jantar no 
hotel.

Dia 02 (Mai 03)
Manhã livre para descanso, preparação da bike ou 
entrega e set up da bike alugada. É previsto um 
pedal leve (30 km) para ajustes finais. Almoço no 
hotel e, à tarde, visita a 2 bike shops. Jantar em 
pizzaria. Retorno ao hotel.

Dia 03 (Mai 04)
Após o café-da-manhã, pedal na República de San 
Marino com o panorama deslumbrante das
colinas situadas entre a Toscana e a Emília-Romana. 
Cerca de 90 km com 1.500 de desnível. Retorno ao 
hotel previsto para as 14h30min e almoço. Tarde 
livre. Jantar no hotel.

Dia 04 (Mai 05)
Dia especial em que iremos percorrer parte 
do percurso do Giro d’Italia, através da Via 
Panorâmica, entre as regiões Emília-Romana e 
Marcas, passando pelas cidades de Pêsaro (terra 
do famoso compositor Rossini), Tavullia (do grande 
motociclista Valentino Rossi) e vilarejos históricos 
como Fiorenzuola e Castel di Mezzo, sem deixar de 
lado o lindo castelo de Gradara, considerado um 
dos burgos mais bonitos da Itália. À tarde, iremos 
visitar a cidade de Rimini e, em seguida, fazer 
um delicioso piquenique com produtos típicos e 
degustação de vinhos de ótima qualidade. Retorno 
ao hotel para o jantar.

Dia 05 (Mai 06)
Após o café-da-manhã, transfer para o Lago de 
Garda. Chegada ao hotel e almoço. Tempo
livre. No final da tarde, saída do hotel para visitar 
algumas cidades situadas à beira do lago, tais 
como
Sirmione, Lazise ou Bardolino. Parada para o jantar. 
Retorno ao hotel.

Dia 06 (Mai 07)
Café-da-manhã e pedal leve pela região. Iremos 
até a área Expo para retirada do kit de participação. 
Retorno ao hotel e almoço. À tarde, iremos visitar 
a cidade de Verona, conhecida por sua belíssima 

arena e pela história de amor entre Romeu e 
Julieta, personagens da peça teatral escrita pelo 
dramaturgo inglês William Shakespeare. Retorno 
ao hotel para o jantar.

Dia 07 (Mai 08)
Café-da-manhã especial para os ciclistas que irão 
enfrentar a aventura da Granfondo Colnago. Saída 
do hotel em grupo, rumo ao local da partida. Após 
a prova, parada para o pasta party e retorno ao 
hotel. Tempo livre. Às 20h, encontro no hotel para 
o jantar.

Dia 08 (Mai 09) 
Dia livre para descansar e curtir um pouco do 
turismo oferecido pela região. É possível fazer 
passeios de barco pelo lago, visitar vilas e museus 
da região, assim como participar de degustações 
em adegas de altíssimo nível, dos famosos vinhos 
internacionais como Amarone e Valpolicella. Jantar 
e almoço livres.

Dia 09 (Mai 10) 
Após o café-da-manhã, transfer para o aeroporto 
de Verona ou à estação ferroviária de Peschiera 
para o prosseguimento da viagem.

RIDER TYPE
ATIVO



Essa é a maior prova de ciclismo da Europa com mais de 13.000 ciclistas e, como já diz o 

nome, são 9 colinas, sem tempo para descansar.

O evento acontece em Cesenático, cidade natal do grande ciclista italiano Marco Pantani. 

Uma cidade de praia que oferece serviços para toda a família. É a ocasião ideal para fazer 

uma viagem juntos e aproveitar para pedalar.

Granfondo Nove Colli



INCLUÍDO
- 7 hospedagens hotel 3* Riccione ou 4* em 
Cesenatico.
- Buffet de café da manha diário.
- 7 light lunch diários após os treinos.
- 7 jantares, inscrição na prova (Nove Colli ou
Challenge).
- Transfer para o local da prova (se necessário).
- Transfer do aeroporto de Bologna (ida e volta).
- 4 dias de van a disposição para passeios à tarde.
- 4 dias de treinos com guia profissional (ex PRO):
técnicas de escalada, descida, treinos em grupo,
visita organizada a bike shop convencionado.

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional.
- Aluguel de bicicletas (a pedido).
- Bebidas durante as refeições.
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;

SERVIÇOS OPCIONAIS (CONSULTE)
- Teste físico Conconi com profissional do setor (maquinário de ultima geração SRM) + tabela de treinos por 
um mês e assistência através de Training peaks.
- Massagens com fisioterapista.
- Treino privado com ex PRO para melhorar a própria performance (possibilidade de treino no vácuo de 
moto)
- Bike fit com método Retul.

De 19 de Maio à 26 de Maio de 2016

Por pessoa em apto duplo em USD - 2559
Suplemento apto individual em USD  - 359

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 (Mai 19)
Chegada independente ao aeroporto de Bolonha. 
Encontro com nosso assistente e translado às 
14h00. Chegada ao hotel, check in, drink de bem 
vindo e encontro para apresentação do programa.

Dia 02 (Mai 20)
Preparação das bikes e treino com os nossos 
guias. Retorno para o almoço no hotel. Tarde livre 
para passeios e relax.

Dia 03 (Mai 21)
Treino leve em estradas planas. Vamos até o local 
da prova para o retiro do kit. Tarde descanso.

Dia 04 (Mai 22)
Participação na Nove Colli. À tarde, descanso e à 
noite jantar comemorativo.

Dia 05 (Mai 23)
Dia de descanso e momento para visitar os 
melhores bike shops da região com descontos 
reservados para os nossos clientes de até 20%. 
Opcional: treino pela manhã.

Dia 06 (Mai 24)
Dia de treino com aperfeiçoamento de técnicas de 
escalada. Iremos fazer o percurso mais famoso da 
região, o Monte Cipo, onde treinava Marco Pantani, 
conhecido como Carpegna.

Dia 07 (Mai 25)
Continuamos nossos treinos de subida. Iremos 
subir até a famosa República de San Marino.

Dia 08 (Mai 26)
Transfer para o aeroporto de Bolonha com saída 
do hotel às 9h00.

RIDER TYPE
ATIVO



Uma viagem através das maravilhas italianas: do mar Adriático ao mar Tirreno. Partindo 

do mar, escalaremos o Passo dei Mandrioli, dentro do Parque Nacional das Florestas 

Casentinesi, desceremos em direção às colinas de Siena para, em seguida, mergulhar nas 

belezas da Val d’Orcia. 

Prosseguiremos pela verdíssima área da Maremma e, assim, abraçaremos novamente o mar 

na encantadora paisagem do Argentário. Um sonho para todos os ciclistas e cicloturistas, 

com uma programação que combina esporte, gastronomia, história e relax.

Costa a Costa e Granfondo 
del Capitano



INCLUÍDO
- 2 hospedagens na costa do Adriático (caféda- 
manhã e jantar).
- 2 hospedagens em Bagno di Romagna (café-da-
manhã, almoço e jantar).
- 2 hospedagens em Montepulciano (café da 
manhã e jantar).
- 2 hospedagens na costa do Tirreno (café da 
manhã e jantar).
- Transfer do aeroporto de Bolonha para o hotel.
- Transfer da costa do Tirreno para o aeroporto de 
Roma.
- Nosso staff de acompanhamento diário do 
grupo, van de apoio durante todos os percursos, 
com fornecimento de água, fruta, barrinhas, sais 
minerais, gel e sanduíches.
- Suporte mecânico para pequenos ajustes.
- Guia profissional durante todos os percursos.

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional.
- Aluguel de bicicletas (a pedido).
- Bebidas durante as refeições.
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

De 02 de Junho à 10 de Junho de 2016

Por pessoa em apto duplo em USD - 3229
Suplemento apto individual em USD - 719

SAÍDAS

PREÇOS



RIDER TYPE
DESAFIADOR

ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 (Jun 02) - Bolonha
Chegada a Bolonha, encontro na saída do 
desembarque e transfer para hotel na Costa 
Adriática. Encontro para apresentação do 
programa. Refeição incluída: jantar.

Dia 02 (Jun 03) - Bolonha
Café-da-manhã e preparação das bikes. Pequeno 
tour de bike e, à tarde, visita a 02 bike shops. 
Refeições incluídas: café-da-manhã e jantar.

Dia 03 (Jun 04) - Bagno di Romagna
Primeira etapa: Rimini/Bagno di Romagna, 90 km 
com desnível de 1300 m. Tarde livre para relaxar 
na zona SPA do hotel. Refeições incluídas: café da 
manhã, almoço e jantar.

Dia 04 (Jun 05) - Bagno di Romagna  / Granfondo del 
Capitano
Participação na Granfondo del Capitano com 2 
percursos a disposição. Refeições incluídas: café-
da-manhã, pasta party do evento e jantar.

Dia 05 (Jun 06) - Bagno di Romagna / Montepulciano
120 km com desnível de 1.800 m. Parada 
na belíssima cidade de Arezzo para lanche. 
Prosseguiremos o tour pela linda paisagem do 

Monte San Savino. Tarde livre: pequeno tour a pé, 
no centro de Montepulciano. Refeições incluídas: 
café-da manhã e jantar.

Dia 06 (Jun 07) - Montepulciano
Dia de pausa para relax e turismo entre vinhedos 
e panoramas de tirar o fôlego. Refeição incluída: 
café-da-manhã.

Dia 07 (Jun 08) - Montepulciano / Talamone
130 km com desnível de 2.000 km. Um dia especial, 
atravessando a encantadora Val d’Orcia, entre 
campos, colinas e ciprestes. Refeições incluídas: 
café da manhã e jantar.

Dia 08 (Jun 09) - Tirreno
Dia livre para descobrir as belezas do Argentário, 
uma ilha no mar Tirreno, circundada por um mar 
verde-azul. Em poucas pedaladas, é possível 
percorrer a ilha inteira, fazendo paradas para 
admirar o panorama. Refeições incluídas: café-da-
manhã e jantar.

Dia 09 (Jun 10) - Tirreno / Roma
Após o café-da-manhã, transfer para o aeroporto 
de Roma.



O melhor da MTB e das Dolomitas. Um percurso de tirar o fôlego, tanto pelas belezas 

quanto pelas trilhas desafiadoras! Vencer a Hero não significa só subir ao pódio: representa 

um desafio pessoal. Um evento novo que já conquistou o coração de grandes bikers do 

mundo inteiro. As inscrições terminam em poucas horas, mas a expectativa dura 09 meses: 

tempo suficiente para se preparar e enfrentar as Dolomitas de cabeça erguida!

Montain Bike Marathon 
Sella Ronda Hero



INCLUÍDO
- 5 noites com café-da-manhã e jantar em hotel 4*, 
em Selva.
- Transfer aeroporto de Verona/hotel/ aeroporto de 
Verona.
- Nosso staff para acompanhamento diário do 
grupo.
- Kit do ciclista (uniforme completo + produtos 
energéticos).
- Guia ciclística para 02 dias de treino.
- Tour em helicóptero nas Dolomitas (20 minutos).
- Inscrição garantida na HERO.
- Café-da-manhã às 6h, no dia da prova.
- Acompanhante, acesso ao VIP LOUNGE e 20 
minutos de helicóptero.

NÃO INCLUÍDO
- Passagem aérea internacional.
- Aluguel de bicicletas (a pedido).
- Bebidas durante as refeições.
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído.

De 14 de Junho à 19 de Junho de 2016

Por pessoa em apto duplo em USD - 2269
Suplemento apto individual em USD - 359

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 (Jun 14)
Chegada a Verona, encontro com o nosso 
acompanhante e transfer para Selva. Check in e 
jantar no hotel.

Dia 02 (Jun 15)
Café-da-manhã, tempo livre para montagem das 
bikes. Almoço livre. Tarde dedicada a pequeno 
treino de reconhecimento. Retorno ao hotel, jantar 
e tempo livre. Às 21h, Live Concert.

Dia 03 (Jun 16)
Café-da-manhã e saída para o treino com nosso 
guia. Almoço livre e retorno ao hotel. Retirada do 
kit para a prova e às 16h, prova HERO XCE VAL 
GARDENA. Jantar no hotel e tempo livre. Às 21h, 
Trial & Fashion Show.

Dia 04 (Jun 17)
Café-da-manhã, tempo livre. Às 15h, HERO KIDS 
WORLD CHAMPIONSHIPS. Às 18h, cerimônia de 
abertura. Jantar no hotel.

Dia 05 (Jun 18)
Às 6h, café-da-manhã; às 7h30min, participação na 
largada para a SÜDTIROL SELLARONDA HERO. A 
partir das 12h30min, pasta party e chegada dos 
participantes. Jantar no hotel. Às 21h, cerimônia 
de premiação.

Dia 06 (Jun 19)
Café-da-manhã, check out e transfer para o 
aeroporto de Verona.

RIDER TYPE
ATIVO



Uma viagem através das maravilhas italianas: do mar Adriático ao mar Tirreno. Partindo 

do mar, escalaremos o Passo dei Mandrioli, dentro do Parque Nacional das Florestas 

Casentinesi, desceremos em direção às colinas de Siena para, em seguida, mergulhar nas 

belezas da Val d’Orcia. 

Prosseguiremos pela verdíssima área da Maremma e, assim, abraçaremos novamente o mar 

na encantadora paisagem do Argentário. Um sonho para todos os ciclistas e cicloturistas, 

com uma programação que combina esporte, gastronomia, história e relax.

Maratona das Dolomitas
e as famosas subidas da Itália



INCLUÍDO
- 5 noites com café-da-manhã e jantar no Alta 
Badia, hotel 3* sup.
- 4 noites em Bórmio, hotel 3* com café-da-manhã 
e jantar.
- 3 light lunch em Alta Badia, após os pedais.
- Inscrição na Maratona das Dolomitas com kit 
(blusa, colete e medalha).
- Assistência brasileira no local.
- 2 dias de treino com guia Alta Badia.
- 3 dias de treino em Bórmio.
- Van de apoio para todos os pedais.
- Sauna/academia/piscina aquecida e uso do SPA 
do hotel.
- Todos os traslados.

NÃO INCLUÍDO:
- Passagem aérea internacional.
- Aluguel de bicicletas (a pedido).
- Bebidas durante as refeições.
- Passaportes e vistos consulares.
- Taxas de embarque, combustível e 
governamentais.
- Passeios opcionais e/ou sugeridos.
- Alimentação (exceto cafés da manhã mencionados 
no roteiro).
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, 
lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Maleteiros (nos aeroportos e traslados).
- O que não estiver especificado como incluído

De 29 de Junho à 8 de Julho 2016

Por pessoa em apto duplo em USD - 3809
Suplemento apto individual em USD  - 545

SAÍDAS

PREÇOS



ROTEIRO DIÁRIO

Dia 01 (Jun 29)
Chegada a Veneza e transfer para o hotel às 13h; 
check in, retirada da bike, drink de boas-vindas e 
encontro com os guias. Jantar no hotel.

Dia 02 (Jun 30)
Manhã dedicada à preparação da bike e pequeno 
tour para ajustar os detalhes. Possibilidade de 02 
grupos: médio e difícil. Retorno ao hotel, breve 
almoço e tempo livre. Jantar no hotel.

Dia 03 (Jul 01)
Após o café-da-manhã, encontro com o guia para 
o treino com indicações técnicas de especialistas
locais, para enfrentar a prova no melhor modo 
possível. 

SELLARONDA - distância: 51 km com desnível de 
1.700 m, pendência média de 7-8% e pendência 
máxima de 15%.
FEDAIA MARMOLADA - distância: 90 km com 
desnível de 2800 m, pendência média de 6% e 
pendência máxima de 13%.

*Os percursos podem sofrer variações de acordo
com o interesse e a preparação física do grupo.

Dia 04 (Jul 02)
Dia livre para descanso.

Dia 05 (Jul 03)
Participação na Maratona das Dolomitas.

Dia 06 (Jul 04)
Transfer para Bórmio. Check in e dia livre para 
aproveitar um SPA maravilhoso e recuperar forças 
para as temidas subidas. Jantar no hotel.

Dia 07 (Jul 05)
Café-da-manhã e saída para o treino. Vamos 
começar pelo Passo do Stelvio. Uma subida de 
21 km, totalizando 48 curvas e desnível superior 
a 1.700 m. Apresenta uma média de 7,3% com 
um pico máximo de 14%, entre os quilômetros 10 
e 11. Os últimos quilômetros são os mais difíceis, 
com uma média de 8%. Retorno ao hotel e tempo 
livre. Jantar no hotel, em um maravilhoso salão 
com paredes completamente afrescadas, onde 

saborear um bom cálice de vinho e a gastronomia 
do Vale Valtellina.

Dia 08 (Jul 06)
Um pedal bruto para quem deseja desafios: 
Mortirolo e Gavia. São 115 km com 4.436 m 
de subida. Possibilidade de 02 grupos: difícil 
(Mortirolo e Gavia) e médio (Mortirolo). Retorno ao 
hotel, tempo livre. Jantar no hotel.

Dia 09 (Jul 07)
Hoje é previsto um tour especial no Passo do 
Bernina. Desceremos até Tirano e seguiremos 
através do Passo até a cidade de São Moritz 
(Saint-Moritz), onde apanharemos o famoso 
trenzinho vermelho, declarado patrimônio histórico 
pela UNESCO, para retornar ao hotel. O Passo 
do Bernina tem 34 km de subida com desnível de 
1.890 m, pendência média de 7,5 e máxima de 9,5. 
Tempo livre para usufruir das belíssimas termas e, 
logo após, jantar no hotel.

Dia 10 (Jul 08)
Após o café-da-manhã, check out e transfer para 
aeroporto de Milão (Malpensa). Pernoite.

RIDER TYPE
DESAFIADOR



Tel.: (11) 3873-5367
atendimento@eretztur.com.br

 www.eretztur.com.br




