Escócia Bike Tour
Região: Reino Unido
Destino: Escócia
Duração: 6 dias e 5 noites
Nível da pedalada: moderado
Preço por pessoa a partir de: US$ 4,695 em
acomodação dupla
Suplemento Single: + US$ 800

Bem-vindo a um mundo de belezas selvagens e gente acolhedora no tour de
bicicleta da DuVine pela Escócia. Passeie por tranquilas cidades costeiras no Reino
de Fife, por plantações na área rural de Pertshire, e por serenas paisagens nas
montanhas escocesas. Mergulhe na rica cultura e na história da região, com visitas a
locais famosos, degustações dos melhores uísques escoceses e bate-papos com os
personagens locais. Durma em lindos hotéis-boutique que revelam a hospitalidade
cheia de gentilezas do povo escocês. Desperte seu paladar com os sabores desta
terra: frutos-do-mar locais, carne bovina das montanhas e queijos, além dos típicos
miúdos de carneiro e peixe fresco com batatas-fritas. Desfrute das bebidas da
região: diversas cervejas artesanais e uísques mundialmente famosos. Venha
aproveitar um pouquinho do que este país oferece.

Região

A selvagem região norte da ilha britânica,
caracterizada pelas históricas montanhas
Highlands Escocesas e pela linda costa do Mar
do Norte


Conhecida por: gaitas de fole, uísque, saiotes
kilts, tecidos xadrezes de lã, golfe, castelos
medievais, e magníficas paisagens verdes e
cordilheiras de montanhas



Comer: a famosa iguaria local, miúdos de
carneiro; o docinho ‘tablet’– que é a versão
escocesa do ‘fudge’ (um tipo de doce de leite
de tabuleiro); o ‘Bolovo’ ou Scotch Eggs (um
croquete de carne e ovo cozido) e o delicioso
biscoito ‘short bread’.



Beber: cervejas artesanais, uísques escoceses,
Irn bru – um refrigerante escocês conhecido
como “a outra bebida nacional da Escócia. ”

Outside Travel Awards 2014 – Escócia foi nomeada como melhor
destino para passeios de bike

Dia 1: A rota costeira de Fife
Bem-vindo à Escócia! Seus guias o encontrarão em Edimburgo e dali será um curto
trajeto em traslado pelo estuário de Firth of Forth até a charmosa cidade costeira de
Elie. Lá faremos um brinde de boas-vindas, revisaremos o trajeto nos mapas e
ajustaremos as bicicletas, para então começar nossa pedalada em tranquilas
estradas costeiras. Lembre-se de ficar do lado esquerdo nas estradas quando
passarmos pelas comunidades de pescadores de East Neuk of Fife. A parada em
Anstruther terá um delicioso almoço feito com ingredientes da pesca local, e então
seguiremos para a cidade medieval de St. Andrews. À nossa espera, o maravilhoso
hotel-boutique: uma idílica construção com torres instalada em meio a 10 acres de
jardins premiados. À noite, jante no excelente restaurante do hotel, e não perca a
famosa sobremesa Sticky Toffee.
Refeições: almoço e jantar
Destinos: Elie, St. Monens, Anstruther, St. Andrews
Distância da pedalada: 22 km
Hospedagem: Rufflets Country House Hotel

Dia 2: Mergulho no Reino de Fife
Nossa aventura começa com uma suave subida, partindo do hotel para o antigo
Reino de Fife. Pedalaremos por áreas de cultivo em colinas, passando por antigas
pontes de pedra e vias ladeadas por fileiras de árvores até chegarmos à pitoresca
cidade de Ceres – onde pararemos para tirar fotos da linda paisagem. Em nossa rota
de volta a St. Andrews, você poderá apreciar paisagens incríveis vistas do alto da
colina. Desfrute das iguarias locais no restaurante The Seafood com vistas incríveis.
Depois faremos um tour guiado pela Catedral de St. Andrews, pela Universidade e
pelo famoso campo de golfe The Old Course. Passeie então pelas lojas chiques que
se espalham pelas ruas Market e North ou volte ao hotel para um descanso antes do
jantar. À noite comeremos uma refeição tradicional com os habitantes locais.

Destaques

Pedale pela pitoresca linha costeira de St.
Andrews e pelas lindas e selvagens paisagens
das montanhas Highlands escocesas.


Saiba mais sobre os diversos lugares históricos
de St. Andrews: O Real e Antigo Campo de
Golfe, A Catedral e a mais antiga Universidade
da Escócia.



Conheça a história do Clã Murray e dos Atholl
Highlanders no Castelo Blair.



Desfrute de uma refeição no Peat Inn,
restaurante listado no famoso Guia Michelin.



Saboreie um uísque de puro malte diretamente
do barril e experimente uma cerveja artesanal
na Cervejaria Moulin.
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Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Ceres, North Sea, St. Andrews
Distância da pedalada: 40 km
Hospedagem: Rufflets Country House Hotel

Dia 3: Campos de cultivo de Perthshire
Faremos um traslado de 45 minutos em direção norte, para então começarmos
nossa pedalada, partindo da cidade de Pitcairngreen. Passeando em meio à zona
rural, nessa manhã nos depararemos apenas com o tráfego de tratores, colegas
ciclistas e gado montanhês. Com os nossos guias, você aprenderá as origens - cheias
de significados - dos nomes de lugares e da fauna da região. Chegaremos então a
Dunkeld, numa parada para admirar a catedral local e fazer um lanche. Seguiremos
o rio Tay até a destilaria Aberfeldy, para uma degustação de uísques muito divertida
e informativa. Em seguida vamos adentrar a região de montanhas, as Highlands
escocesas, em nosso caminho para o hotel em Fortingall. À tarde você poderá
escolher entre um descanso no seu quarto, tomar um trago no originalíssimo bar do
hotel, ou visitar a antiga capela que tem a árvore de teixo (Yew Tree) mais antiga da
região, com cerca de 2 mil anos. À noite nos aguarda um jantar inesquecível.
Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Pitcairngreen, Dunkled, Aberfeldy, Weem, Fortingall
Distância da pedalada: 57 km
Hospedagem: Fortingall Hotel

Dia 4: Loch Rannoch & Vale Tay
O dia será recheado com o que há de melhor na paisagem das montanhas
escocesas: seguiremos o rio Lyon e depois cruzaremos a bela montanha de
Schiehallion, onde poderemos observar a rica flora da região, especialmente as
urzes, musgos e mirtilos. Na parada, você poderá saborear um merecido almoço
gourmet preparado em Kinloch Rannoch. Em seguida, pedale pela sinuosa e
adorável estrada logo acima do rio e do lago Tummel, passando pela Vista da Rainha
(Queen’s View), lugar que recebeu esse nome depois da visita da rainha Victoria em
1860. Chegaremos então ao impressionante Castelo Fonab, construído à beira do
belo Lago Faskally, e à cidade de Pitlochry, nossa pousada para as duas últimas
noites nas montanhas. No final da tarde, quem quiser poderá fazer um pequeno
passeio até uma cervejaria local, Moulin. Depois, o jantar será na cidade, no
restaurante de sua escolha. Nossos guias poderão lhe dar dicas de onde encontrar
os melhores miúdos de carneiro da cidade, caso você queira experimentar.
Refeições: café da manhã e almoço
Destinos: Kinloch Rannoch
Distância da Pedalada: 53 km
Hospedagem: Fonab Castle

Dia 5: Castelo Blair
Nossa última pedalada será espetacular e nos levará pelas colinas sinuosas de
Perthshire. Chegaremos ao impressionante Castelo Blair, morada ancestral do clã
Murray, onde veremos peças colecionadas pela família há diversas gerações entre
pinturas, troféus de caça e belos bordados. Você conhecerá a história dos Atholl
Highlanders, o exército particular do duque de Atholl, e o único exército particular
legalizado da Europa, cuja base fica no terreno do castelo. Aí, assunto é que não vai
faltar durante a pausa para o gostoso almoço. Em seguida, voltaremos para Pitlochry
passando pelo famoso desfiladeiro de Killiecrankie. Por fim, um brinde a uma
maravilhosa semana de lembranças inesquecíveis em nosso último jantar no
restaurante gourmet do hotel.

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.



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.



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.
OBS: roteiro sujeito a pequenas mudanças

Hotéis
Rufflets Country House Hotel
www.rufflets.co.uk
Fortingall Hotel
www.fortingall.com
Fonab Castle Hotel
www.fonabcastlehotel.com
OBS: hotéis sujeitos a alteração.

Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Destinos: Blair Atholl, Moulin, Pitlochry
Distância da pedalada: 56 km
Hospedagem: Fonab Castle
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Dia seis: Traslado para Edimburgo
Depois de um café da manhã escocês completo, dê um último passeio em volta do
Lago Faskally ou vá às compras em Pitlochry, onde você encontra lindos saiotes kilt
de lã e cachecóis de caxemira. Deixamos então o castelo e vamos em traslado no
sentido sul até o aeroporto de Edimburgo, onde nos despedimos.
Refeições: café da manhã
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