Croácia Bike Tour
Região: Costa da Dalmácia
Destino: Croácia
Nível de pedalada: desafiador
Duração: 6 dias e 5 noites
Valor por pessoa a partir de: US$ 4,695 em ocupação
dupla
Suplemento single: + US$ 1,100

Região

Pedaladas pela
Dalmácia e ilhas.

Pedale pelo incrível litoral da Dalmácia. Suba pelos campos de lavanda da ilha de
Hvar. Visite as antigas vilas de pescadores em Korkula. Explore as lindamente
preservadas cidades medievais e os locais declarados Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. Navegue de uma ilha para outra, sentindo o Adriático por água e
pelos caminhos nestas incríveis férias de bicicleta na Croácia. Você jamais esquecerá
o passeio pelas ruas estreitas e as muitas lojas de Dubrovnik, e também aquele
jantar num konoba, típico da região, e das espetaculares vistas ao seu redor. Deleite
seu paladar com os vinhos tintos da península Pelješac e os fresquíssimos frutos do
mar do local.
Dia 1: Bem Vindo a Split!
Seus guias irão encontrá-lo no aeroporto de Split, onde começa a aventura ciclística.
Brinde a sua chegada com um drink de boas-vindas e comece pelo básico: o ajuste
da bicicleta e uma palestra sobre a segurança. Em seguida partimos para uma
tranquila pedalada ao longo da costa, para nosso primeiro olhar do Adriático
magnifico. Após este divertido aquecimento retornamos para a cidade a tempo de
explorar a histórica Split, moldada por muitos governantes ao longo dos séculos.
Esta noite vamos teremos um autêntico banquete croata, numa verdadeira joia
escondida de restaurante.
Refeições: Almoço leve e jantar
Destinos: Split, Colina Marjan
Distância pedalada: 15 km
Hospedagem: Hotel Cornaro

Dia 2: Ilha Brač
Esta manhã cruzaremos para Brač, a maior ilha da Dalmácia. O passeio começa pelas
estradas costeiras ao longo de oliveiras e vinhedos. O incrível mármore branco que
se vê foi escavado e usado para construir a Casa Branca, o Palácio Deocleciano e o
parlamento de Budapeste. Depois do almoço visitaremos a galeria da família Jakšić.
A família orgulha-se em manter viva a antiga tradição de corte de pedra, além de
adicionar novos estilos para criar peças únicas. Cada membro da família se
especializou em tipo de ofício. Depois desta experiência única, pedalaremos de volta
à Supetar, de onde pegaremos o ferry de volta à Split. Os guias lhe darão várias dicas
de restaurantes para esta noite. Dobar tek!
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Conhecida por: litorais espetaculares do mar
Adriático, praias de ilhas intocadas, ruínas
históricas romanas e cidades portuárias como
Split e Dubrovnik.



Comer: mariscos deliciosamente frescos
(ostras, polvo e peixes) e a tradicional burek
(doce local) para o café da manhã.



Beber: vinhos locais únicos como Grk, Dingač e
Postup. Saboreie o excelente conhaque local
de ameixa.

Destaques

O palácio Deocleciano, Patrimônio
Humanidade da UNESCO, localizado
coração da velha Split.
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A histórica cidade de Hvar, numa ilha cercada
por muralhas do século VII, uma loggia
Veneziana, piazzas históricas e o mais antigo
teatro municipal da Europa.



A Ilha de Korcula, famosa por seus vinhos
brancos, lindas cidades antigas e florestas de
pinheiros escuros.



Uma visita com a família Farac em Korcula para
conhecer produtos feitos em casa como sorbet
de lavanda, patê de berinjela e aspargos
silvestres, e omeletes de prosciutto (presunto).

Refeições: Café da manhã e almoço
Destinos: Ilha Brac, Split, Supetar
Distância pedalada: 35 km (Pedalada opcional de mais 25 km)
Hospedagem: Hotel Cornaro
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Dia 3: Split e a Ilha Hvar
Comece o dia com uma caminhada no palácio Deocleciano. Construído no final do
século IV AC, o castelo oferece uma fascinante volta na história. Em seguida teremos
um incrível passeio de 2 horas em um ferry para a Ilha de Hvar. Chegando a Stari
Grad, faremos um rápido almoço antes da primeira pedalada por entre oliveiras e
campos de lavanda. Para a volta, podemos optar por um traslado de volta à Hvar ou
seguir pedalando. Hoje o jantar será no charmoso restaurante familiar Konoba
Zlatna Školjka.

O que está incluído

Hospedagens deslumbrantes, luxuosas e de
nível internacional.



Seleção de bicicletas top de linha com bolsa de
guidão, garrafa de água e firma pé opcional.



Briefing diário sobre as rotas, junto com seu
guia.



Mapa detalhado e planilha região.



Cafés da manhã diários, todos os almoços,
quatro jantares gourmet, coquetéis póspedaladas e snacks nutritivos.



Vinhos locais cuidadosamente selecionados
acompanhando cada deliciosa refeição.

Dia 4: A estrada da Lavanda em Hvar
Após aproveitar um tranquilo café da manhã, nos prepararemos para outra incrível
pedalada com vistas inacreditáveis do oceano. A pedalada de hoje nos levará por
vilarejos abandonados onde antigamente havia grandes produtores de artigos
derivados da lavanda que um dia foi a marca registrada da ilha de Hvar. Pedale pelo
Stari Grad, cidade reconhecida como patrimônio mundial pela UNESCO, admire o
antigo vale de produção de vinhos antes de chegar a vinícola Tomic Wine Cellar. Lá
vocês descobrirão os melhores vinhos tintos vindos de Hvar, produzido e misturados
nesta moderna adega. Daqui temos duas opções: voltarmos para a cidade de Hvar
de traslado ou pedalando, como preferir. À noite, o nosso barco privativo nos levará
às Ilhas Paklinski, onde jantaremos em uma das baías mais lindas com vista para o
mar. Um jantar que você jamais esquecerá.



Coquetel Après Velo todo dia.



Guias bilíngues experientes com vasto
conhecimento da região, que fazem de tudo
para atender às suas necessidades.



Carro de apoio que acompanha todo o passeio,
para que você possa aproveitar a viagem no
seu próprio ritmo.



Grupos que não excedem 14 participantes a
cada saída programada.



Degustações de vinhos e aulas de culinária,
conforme descrito no roteiro.

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Hvar, Stari Grad, Jelsa, Paklinski Otoci
Distância pedalada: 35 km (Pedalada opcional na volta de 35 km)
Hospedagem: Adriana Hvar Spa Hotel



Todos os ingressos para locais históricos,
museus fascinantes e lindos parques naturais.



Todos os traslados, desde a chegada até a
partida.



Gorjetas para carregadores de bagagens e
serviços dos hotéis.



Cortesia DuVine: uma exclusiva camiseta de
ciclista e uma camiseta da DuVine.

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Split, Stari Grad, cidade de Hvar
Distância pedalada: 27 km (Pedalada opcional de 20 km incluindo 10 km de
subida)
Hospedagem: Adriana Hvar Spa Hotel

Dia 5: Os Vinhedos de Korkula
Hoje nosso barco privativo nos levará pelas águas azuis à Korcula, uma colônia grega
antiga datada do século IV AC. Chegando pela costa oeste em Vela Luka,
pedalaremos pela ilha até a cidade de Korcula. Passando por centenas de vinhedos,
pararemos para degustar os famosos vinhos brancos e faremos um piquenique com
a família Farac. Aqui também provaremos vários produtos feitos localmente.
Chegando ao vilarejo fortificado e veneziano de Korcula, onde nasceu Marco Polo,
teremos a tarde para explorar as charmosas ruas ou relaxar no nosso último hotel, o
luxuoso Lešić Dimitri Palace, do século XVIII. Hoje à noite nos encontraremos em
Korcula para nosso último jantar.
Refeições: Café da manhã, almoço estilo piquenique e jantar
Destinos: Vela Luka, Korkula
Distância pedalada: 46 km (Pedalada opcional de 10 km)
Hospedagem: Lešić Dimitri Palace

Dia 6: de Korkula à Dubrovnik
A caminho de Dubrovnik vamos descobrir alguns dos segredos da península de
Pelješac, berço dos mais conhecidos vinhos tintos da Croácia – os Dingač e Postup.
Paradas ao longo do caminho incluem degustação de ostras frescas e uma visita à

OBS: roteiro sujeito a pequenas mudanças

Hotéis
Cornaro Hotel
www.cornarohotel.com
Adriana Hvar Spa Hotel
www.suncanihvar.com
Lešić Dimitri Palace
www.lesic-dimitri.com
OBS: hotéis sujeitos à alteração.
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cidade de Ston, conhecida pela mais longa muralha de cidade fortificada da Europa e
a antiga produção de sal. Após um breve almoço em Mali Ston , partimos de traslado
para as muralhas de Dubrovnik, uma das mais bem preservadas cidades medievais.
Circule por ruas estreitas, explorando arquitetura Gótica, Renascentista e Barroca,
antes de dizer adeus a uma semana inesquecível.

Vídeo do Tour
www.duvine.com/Croatia-Bike-Tour

Refeições: Café da manhã e almoço
Destinos: Pelješac, Ston, Mali Ston, Dubrovnik
Distância pedalada: sem pedalada hoje
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